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 ועדת השמות העירונית

 כללי

 חברים. 20ועדת השמות העירונית בראשות ראש העירייה, מר משה פדלון  מונה 

 התכנסה הועדה פעמיים. 2015 -ב

 דידי מור.-מרכז ועדת השמות

וחברי  מרכז הועדהקריטריונים למתן שמות ולהנצחת אישים. הקריטריונים גובשו על ידי  לועדה

 הועדה ואושרו ע"י רה"ע ומועצת העירייה.

 

 סדרי עבודה

 .מרכז הועדהפניות לועדה מועברות אל ראש העירייה ואל  *

הפניות מתקבלות מחבריי מועצה, חברי הועדה, תושבי העיר וכן מאגף הנדסה למתן  *

 שמות במתחמים חדשים ורחובות חדשים.

 בודק הפניות ומשלים פרטים. מרכז הועדה *

מכין הישיבות וסדרי היום ומסייע בידי יו"ר הועדה בניהולן ובגיבוי בחומרי  מרכז הועדה *

 רקע.

המלצות הועדה מובאות לאישור במועצת העירייה. המלצות להנצחה נבדקות עם בני  *

 שנתקבלה הסכמה הן מועברות לאישור המועצה.המשפחה ורק לאחר 

במידה והתקבלה  אל הפונים. מרכז הועדההודעות על החלטות המועצה מועברות ע"י  *

החלטה לדחות את פניית המבקש, ניתנת לו ההזדמנות להופיע בפני הועדה ולהעלות 

 טיעוניו לפני העברת החלטת הדחיה לאישור מועצת העיר.

פחה או הפונה לקביעת שלט הנצחה, תוכנו וניסוחו, מיקום והצבה נערך תיאום עם  המש *

 בשטח, הזמנת השלט ועריכת טקס.

לבדוק ולאסוף מידע על אישיות על מנת מרכז הועדה ועדת השמות מטילה לעיתים על  *

 לאפשר לה קבלת החלטה. 

 

 

 פרסום

 מעדכן את משרד הפנים והרשויות הממלכתיות בשמות. מרכז הועדה

 פניות ובקשות.  25-נדונו כ 2015במהלך 
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 ועדת הנצחה

 כללי

 חברים. 9ועדת ההנצחה העירונית בראשות ראש העירייה, מר משה פדלון  מונה 

 פעמים. 2התכנסה הועדה  2015 -ב

 דידי מור. -מרכז ועדת ההנצחה 

קריטריונים להנצחת חללים שהינם חללי צה"ל . הקריטריונים גובשו על ידי מזכיר העיר  לועדה

 וחברי הועדה ואושרו ע"י רה"ע ומועצת העירייה.

 

 סדרי עבודה

 . מרכז הועדהפניות לועדה מועברות אל ראש העירייה ואל  *

 פניות רבות הן בבקשה להנציח את שמותיהם של חללי צה"ל בני העיר.

 בודק הפניות ומשלים פרטים. הועדה מרכז *

מכין הישיבות וסדרי היום ומסייע בידי יו"ר הועדה בניהולן ובגיבוי בחומרי  מרכז הועדה *

 רקע.

 אל הפונים. מרכז הועדההודעות על החלטות הועדה מועברות ע"י  *

והצבה נערך תיאום עם  המשפחה או הפונה לקביעת שלט הנצחה, תוכנו וניסוחו, מיקום  *

 בשטח, הזמנת השלט ועריכת טקס.

 

 

  פניות ובקשות.  15-נדונו כ 2015במהלך 
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 לנרצחי פעולות טרור  ועדת הנצחה

 

 כללי

 .ועדת חובההינה  בראשות ראש העירייה, מר משה פדלון לנרצחי פעולות טרורועדת ההנצחה 

 

 הרכב הועדה:

ציבור ונציגי משפחות של נרצחי פעולות טרור מתוכם חברי מועצה, נציגי  -חברים 7מונה   הועדה

 שהיו תושבי העיר.

 ., מזכיר העירדידי מור - הועדהמרכז 

 

 דרכי הפעולה:

גובשו על ידי מזכיר העיר וחברי הועדה ואושרו ע"י רה"ע ומועצת ש עקרונות הנצחהלועדה 

 העירייה.

ומסגרות אחרות העוסקות הועדה מקיימת קשרים עם נציגי משפחותיהם של נפגעי טרור, עמותות 

 בתחומים אלו. היא מקבלת בקשות או הצעות לדרכי הנצחה ואז מגישה לאישור המועצה.

 

 .פעם אחתהתכנסה הועדה  2015 -ב
 

 :2016לשנת  פרויקט מרכזי

 הקמת אנדרטה מרכזית במדשאת יד לבנים בה יערכו עצרות וטקסי זיכרון.
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 ועדת כספים

 כללי :

ועדת חובה, בראשות ראש העיר המכהן כיו"ר הועדה ובנוסף, חברי מועצת העיר, מוזמנים 

 קבועים  ומוזמנים הנוגעים לבקשות / תב"רים המגיעים מהגזברות לצורך מתן הסבר לבקשות.

 

 הרכב הוועדה:

, חברי הוועדה הם מתוך חברי המועצה ונציג אחד לפחות מהאופוזיציה. ופורום של  אנשי מקצוע 

גזבר העירייה, סגן הגזבר, מנכ"ל העירייה, סמנכ"ל העירה, היועצת המשפטית לעירייה, מזכיר 

 העיר, מנהלת התב"רים, חשב העירייה ומרכזת ועדת הכספים.
 

 סמכויות הוועדה:

תפקיד ועדת הכספים  לדון בתקציב השנתי, בתקציבים בלתי תלויים )תב"רים(, תקציבי פיתוח 

 שונים  בטרם יוגשו לאישור המועצה.ובנושאים כספיים 

 מסקנות הוועדה והמלצותיה מועברים לדיון ואישור מליאת המועצה.
 

 מועדי ישיבות :

 הועדה מתכנסת אחת לחודש )במקרים חריגים ועפ"י הצורך תזומן ישיבה נוספת(. 

 .ימים לפני ישיבת מועצה 10הישיבות נקבעות שנה מראש, בכפוף לישיבות המועצה ולפחות 

 

 תחומי הפעילות של הוועדה:

 הועדה דנה בנושאים הבאים:

 דיון בהצעת התקציב הרגיל השנתי. .1

 דיון בהצעת תקציב המילואים. .2

 דיון בהעברות מסעיף לסעיף,  במהלך שנת התקציב. .3

 דיון בהצעת תקציב בלתי רגיל )תב"ר(. .4

 דיון במימון פעולות הרשות בעזרת הלוואות. .5

 דיון בהצעת לגובה שיעורי הארנונה .הוועדה תקיים -דיון כללי .6

 דיון בתקציב של לשכת מבקר העירייה. .7

דוחות כספיים שנתיים )מבוקרים( ודוחות כספיים חצי שנתיים -דיון בדוחות כספיים .8

 )מסוקרים( יידונו בועדת הכספים ובמועצה. 

 דו"חות כספיים של עמותות ותאגידים עירוניים. .9

 העירייה ומשרד הפנים.אישור דוח ביקורת של מבקר  .10

 

 חברי הוועדה :

חברי מועצה, מוזמנים קבועים אשר משתתפים בכל הדיונים ומוזמנים מנהלי  11הועדה מונה 

 אגפים או מטעמם של כל מגיש תב"ר, למתן הסבר לכל בקשה של  ו/או שינוי בתב"ר. 
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 הרכב חברי מועצה : 

 

 מס' שם החבר/ה תפקיד בועדה

  .1 משה פדלון ועדת כספים ראש העירייה ויו"ר

  .2 מאיה כץ סגנית ומ"מ רה"ע וחברת הוועדה

  .3 איה פרישקולניק סגנית רה"ע וחברת הוועדה

  .4 צבי וייס סגן רה"ע וחבר הוועדה

  .5 תום סטרוגו חבר מועצה וחבר הוועדה

  .6 עפרה בל חברת מועצה וחברת הוועדה

  .7 אלעד צדיקוב חבר מועצה וחבר הוועדה

  .8 יוסף לונדון הוועדהחבר מועצה וחבר 

  .9 משה ועקנין חבר מועצה וחבר הוועדה

  .10 ליאת תימור חברת מועצה וחברת הוועדה

  .11 איריס אתגר חברת מועצה וחברת הוועדה

 

 מוזמנים קבועים :

 

 מס' שם החבר/ה תפקיד בועדה

 1 .1 יהודה בן עזרא  מנכ"ל העירייה

  .2 ג'ו ניסמוב סמנכ"ל העירייה

 2 .3 זריהןגולן  גזבר העירייה

 3 .4 קרן-ענת בהרב יועצת משפטית

 4 .5 יונה טאוב סגן הגזבר ומנהל מח' תקצוב ובקרה

  .6 דידי מור מזכיר העיר

 6 .7 רוני חדד, רו"ח חשב העירייה

  .8 אורנה גולדפרייד מנהלת מח' תב"רים

  .9 מישל עצמון  מרכזת וועדת כספים

 

 

 ישיבות וועדת כספים . 11התקיימו  2015במהלך שנת 
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 הועדה לענייני ביקורת

 כללי :

תפקידה שיקורת בחייבת מועצת העיר למנות מבין חבריה ועדה לענייני  פקודת העיריות על פי

, דוח מבקר מבקר המדינה דו"חבכל דוחות  הביקורת הנוגעים לרשות המקומית, כגון: לדון 

 . משרד הפנים על הביקורת בעירייה, בדו"חות של העירייה

ת לדיון דוח מבקר הרשות, דוח משרד הפנים, דוח מבקר המדינה ודוחות אחרים, הוועדה מתכנס

ל הוועדה להגיש למועצת העיר את מסקנותיה ואת עוקבת אחר תיקון ליקויים. ובסיום ע

 לאישור במועצה. המלצותיה
 

 הרכב הוועדה:

 מס' שם החבר/ה תפקיד בועדה

  .1 יריב פישר )מהאופוזיציה( וחבר ועדה יו"ר הוועדה

  .2 יונתן יעקובוביץ חבר מועצה וחבר הוועדה

  .3 יוסף לונדון חבר מועצה וחבר הוועדה

  .4 יהונתן יסעור חבר מועצה וחבר הוועדה

  .5 גרי גוזלן חבר מועצה וחבר הוועדה

  .6 טובה רפאל חברת מועצה וחברת הוועדה

  .7 איריס אתגר חברת מועצה וחברת הוועדה

 

 של  ועדת הביקורת.ישיבות  2התקיימו  2015במהלך שנת 

 

 

 :2015הנושאים שהועלו בישיבות הועדה לעינייני הביקורת במהלך שנת 

 

 :  2014דוח מבקר העירייה לשנת  .1

 הוועדה התכנסה בחודש ספטמבר ועסקה בתחומים הבאים :

  מאגרי מידע -חוק הגנת הפרטיות דוח ביקורת בנושא 

  דוח ביקורת בנושא תמיכה במוסדות ציבור 

  קל-ביקורת בנושא טיפול במבנים שנבנו בשיטת הפלדוח 

 דוח ביקורת בנושא חיוב באגרת בנייה והיטלי פיתוח 

  ניהול עצמי –דוח ביקורת בנושא תיכון ראשונים 

  ניהול עצמי –דוח ביקורת בנושא תיכון הנדסאים 

 דוח ביקורת בנושא בית ראשונים, מוזיאון לתולדות הרצליה 

 העירייה דוח ביקורת בנושא ביטוחי 

  עדכון סטטוס –דוח ביקורת בנושא סקר בטיחות גנ"י 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D
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 .2014דוח ביקורת משרד הפנים לשנת   .2

 הוועדה התכנסה בחודש נובמבר ועסקה בתחומים הפעילות :

  התקציב הרגיל 

  ,בדיקת זכויותיהם של עובדים המועסקים בידי קבלני שירותים בתחומי שמירה

 אבטחה וניקיון.

  ועובדים סטטוטוריים.שכר עובדים בכירים 

 .יתרות חוב נבחרים ועובדים 

 .בדיקות מיוחדות ונושאים אחרים 

 ביקורת תקציב בלתי רגיל 

 .רכוש קבוע 
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 ועדת סיוע בשכר דירה

 כללי : 

ועדת הסיוע העירונית מטפלת בפונים הנזקקים לסיוע כספי למטרת סיוע בדיור, הניתן רק עבור 

קריטריונים שגובשו ע"י חברי הועדה והמחלקה המשפטית שכר דירה או חוב במשכנתא, עפ"י 

 ושאושרו במועצה.

 

לוועדה קריטריונים למתן סיוע בשכר דירה, אשר גובשו ע"י חברי הוועדה ומחלקה המשפטית  

 ואושרו ע"י ראש העירייה ומועצת העיר.

 לשנה קלנדרית.₪  5170הסיוע למשפחה נקבע עפ"י טבלת הכנסות, עד לתקרה של 

 הועדה רשאית על פי שיקול דעתה להמליץ על חקירה כלכלית לפונים.

 
 : הרכב הוועדה

 שם החבר/ה תפקיד בועדה

 

 מס'

 אהרון סלצברג מנהל מח' רווחה ויו"ר הוועדה 
 

1.  

 צבי וייס סגן רה"ע וחבר הוועדה
 

2.  

 חברת מועצה וחברת הוועדה
 

 1 .3  טובה רפאל

 מנהל מח' שכר וחבר  הוועדה
 

 3 .4 לובישמוטי 

 מרכזת ועדת סיוע בשכ"ד
 

 4 .5 מישל עצמון

 

 

 ₪  400,000  - 2015סה"כ תקציב  לשנת 

 

 פניות תושבים. 127ישיבות בהם דנו ב  10התקיימו  2015במהלך שנת 

 

 התקציב נוצל במלואו.  2015בשנת 
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 הועדה לקידום מעמד זכויות הילד
 

 כללי 
 

הועדה דנה בנושאים הקשורים לרווחת ילדי העיר הלומדים במוסדות החינוך הפורמליים והבלתי 

פורמליים ופועלת לקידום נושאים כגון : "אמנת זכויות הילד", הזנה ובריאות במוסדות החינוך, 

קידום מעמד הילדים ובני להגנה על הילדים וסכנות בכביש וכו'. וזאת בכדי לפעול ככל שניתן ל

לאומית לזכויות הילד, לרבות מימוש -וער במטרה לממש את זכויותיהם ברוח האמנה הביןהנ

הזכות להתפתחות בתנאים שמירה על תזונה נכונה, אפליה, -העקרונות של טובת הילד, אי

 .נאותים, וזכות של ילדים ובני נוער להשמיע את דעתם ולהשתתף בעניינים הנוגעים להם

 

 הרכב הועדה : 

אשות הגב' רות רזניק, מ"מ יו"ר הועדה משה פדלון ובהשתתפות חברי הועדה הועדה, בר

 ומוזמנים קבועים :

 מס' שם החבר/ה תפקיד בועדה

  .1 רות רזניק מ"מ יו"ר הועדה
  .2 ליאת תימור חברת מועצה וחברת ועדה
 1 .3 עפרה בל חברת מועצה וחברת ועדה

 3 .4 ירון עולמי חבר מועצה וחבר ועדה
  .5 ד"ר אבי בנבנישתי חינוך ומנהל אגף חינוך ורווחהסמנכ''ל לנושאי 

  .6 אהרון סלצברג מנהל מחלקת הרווחה
  .7 טובה בן ארי ארצית ליישום חוק זכויות התלמיד במשרד החינוך מפקחת

  .8 עדי חמו מנהל יחידת הבריאות העירונית
 4 .9 מישל עצמון מרכזת ועדת קידום מעמד זכויות הילד

 
 מטעם :בנוסף מוזמנים נציגים 

 הנהלת בתיה"ס 

 ארגון המורים העל יסודי 

 הסתדרות המורים 

 ועד הורים עירוני 

 יו"ר מועצת תלמידים עירונית 

 תנועות נוער 

 משטרת ישראל 

 נציגי ציבור 

 תלמידים מפרלמנט בתיה"ס ומועצת תלמידים 

 
 פעמים. 4התכנסה הועדה לקידום מעמד זכויות הילד  2015במהלך שנת 
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 מקרקעיןועדת הקצאת 
 

 כללי :

נוהל משרד הפנים ועפ"י התבחינים שנקבעו על פי "נוהל -הועדה  דנה בבקשות לפי התהליך

 -ו 6/2002ותוקן בחוזרי מנכ"ל  5/2001הקצאת קרקעות" או "הנוהל", הפורסם בחוזר מנכ"ל 

. הנוהל מסדיר הקצאה של קרקע או מבנה, בפטור ממכרז, ללא תמורה או בתמורה 7/2004

 ללא מטרות רווח.  סימלית, לתאגיד הפועל

הנוהל קובע הליך המאפשר שוויוניות, חסכון, יעילות ושקיפות בהקצאת הקרקע, תוך שמירה על 

 עקרונות של מינהל תקין.

 הרכבים :  2הוועדה בנויה מ 

 ועדה מקצועית , בראשות מנכ"ל -

 ועדת משנה, בראשות ראש העיר. -

 
 

 חברי הוועדה המקצועית: 

 חברים, אשר מונו על ידי מועצת העיר, כמפורט להלן:ועדת ההקצאות תמנה חמישה 

 .מנהל מחלקת הנכסים ברשותמנכ"ל, גזבר הרשות, היועץ המשפטי לרשות, מהנדס הרשות, 

השתתפות של היועצת המשפטית מהווה תנאי לקיומה, וחו"ד היועצת המשפטית תחייב את ועדת 

 ההקצאות. 

 המיועדת הקרקע.בכל ישיבה ישתתף מנהל היחידה הרלבנטית 

 
 הרכב ועדה מקצועית : 

 שם החבר/ה תפקיד /תפקיד בועדה
 

 מס'

 .1 יהודה בן עזרא מנכ"ל העירייה ויו"ר הוועדה

 .2 זריהן  גולן גזבר העירייה וחבר הוועדה

 .3 ענת קרן בהרב, עו"ד יועצת משפטית וחברת הועדה

 .4 לאה סדובניק,  עו"ד מנהלת מח' נכסים וחברת הוועדה

 .5 מייק סאקה וחבר הוועדהאדריכל העיר 

 6 מישל עצמון מרכזת ועדת הקצאת קרקע

 
פעמים, עפ"י נוהל הקצאות, ודנה בבקשות  3התכנסה הוועדה המקצועית  2015במהלך שנת 

 הבאות :

 , הרצליה9בקשה להקצאת קרקע ברחוב אנצ'ו סירני  –רשת משיח  .א

, רחוב לאה גולדברג 6526גוש  301בחלקה  בקשה לשימוש במבנה המצוי -אגודת ניצן    .ב

 הרצליה. 4

בחינת בקשה להקצעת קרקע  רחוב הרב קוק  -עמותת דניס השרדות ג'יו ג'טסו  .ג

 הרצליה. 
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  תפקיד של ועדת משנה:

ועדת המשנה רשאית להמליץ בפני מועצת העיר על קבלה או על דחייה של המלצות ועדה 

תנמק ועדת המשנה את נימוקיה המלצתה -לדחות ההמלצההמקצועית לההקצאות. אם המליצה 

 בכתב.

 
 הרכב וועדת המשנה:

 

 מס' שם החבר/ה תפקיד בועדה

  .1 משה פדלון ראש העירייה ויו"ר הועדה

  .2 יוסף לונדון חבר מועצה וחבר ועדה

  .3 מאיה כץ סגנית רה"ע וחברת ועדה

  .4 יריב פישר חבר מועצה וחבר ועדה

  .5 משה וקנין חבר מועצה וחבר ועדה

 
 

 לא התכנסה וועדת המשנה. 2015במהלך שנת 
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 ועדת מכרזים
 

 חברת מועצת העיר –יו"ר הועדה טובה רפאל 
 כללי :

 
ועדה שתפקידה להמליץ, כחוק, מי יזכה במכרזים שהוציאה הרשות להעברת מקרקעין או טובין, 

 .להזמנת טובין או לביצוע עבודה

 

 מהות הוועדה: 

לשם ביצוע  לה,החוק מחייב כל רשות מקומית המבקשת להתקשר בחוזה עם גורם שמחוצה 

עסקה של קנייה, מכירה או שכירה של מקרקעין או מבנים, או לשם קניית טובין או לביצוע עבודה 

 פומבי. כך מכרז -לפרסם על –

 

 הרכב הועדה :

 שם החבר/ה תפקיד /תפקיד בועדה
 

 מס'

 .1 רפאלטובה  יו"ר הוועדה

 .2 מאיה כץ  סגנית ומ"מ ראש העירייה וחברת הוועדה

 .3 איה פרישקולניק סגנית ראש העירייה וחברת הוועדה

 .4 צבי וייס סגן ראש העירייה וחבר הוועדה

 5. אבי ברדה חבר מועצת העיר וחבר הוועדה

 .6 יוסף לונדון חבר מועצת העיר וחבר הוועדה

 .7 תום סטרוגו הוועדהחבר מועצת העיר וחבר 

 .8 אלעד צדיקוב חבר מועצת העיר וחבר הוועדה

 

 משתתפים קבועים :

 מיכל פרנקל, עו"ד בלשכה המשפטית –יועצת משפטית לוועדה 

 יונה טאוב –סגן  גזבר העירייה ומנהל מחלקת תקצוב 

ליאורה דוכן ואתי שרעבי –מזכירות הוועדה 
1

. 

 עו"ד טל כהן: שותפים נוספים לעבודת הוועדה

 ישיבות של ועדת מכרזים לפתיחת : 58התקיימו  2015במהלך שנת 

 מכרזים פומביים ודיון בהמלצות המזמינים לקביעת הזוכים במכרזים. 46  -

 מכרזים ספק יחיד :  3 -

 המרכז הבינתחומי –פסיכולוגיה חיובית   (1

 מערכת אינטרנטית מותאמת לגיל הרך  – גוגלה  (2
 המרכז הבינתחומי -.י. ל  תוכנית א  (3

 למוסדות חינוך – מערכת משדרי מצוקה    (4

                                                           
 .2015מזכירות הועדה התחלפו בחודש אוגוסט  1

 



20 
 

 :  2015להלן פירוט המכרזים הפומביים אשר פורסמו וטופלו במהלך שנת 

 

שייך לאגףנושאמס' מכרז

שאיפ"הלמתן שירותי הדבקת מודעות על לוחות המודעות העירוניים והסרתן1-2015-18

תחזוקה - תב"ללאספקה והתקנת מחסנים בגני ילדים2-2015-18

שאיפ"ה - גנים ונוףלמתן שירותי גיזום עצים3-2015-18

תב"ללביצוע עבודות אינסטלציה קטנות4-2015-18

תב"ל - מחלקת רכבלרכישת כלי רכב פרטיים5-2015-18

תב"ל - הנהלהלאספקת ציוד לאירועים6-2015-18

להשכרת אולם ושלושה מקומות חניה ב"בית הרמלין", רחוב הסדנאות 3 בהרצליה 7-2015-18

חלקה מחלקה 111 בגוש 6592

נכסים וביטוחים

הנדסה - פיתוח סביבתיהחלפת חבלים במתקן המשחקים WOW בפארק הרצליה8-2015-18

שאיפ"הלביצוע התקנה ותחזוקת מתקני משחק, מתקני כושר וריהוט רחוב וגן9-2015-18

שאיפ"הלביצוע עבודות תחזוקה שוטפת של שטחי הגינון בעיר10-2015-18

מיחשובלהרחבת שרת איחסון11-2015-18

תב"ללרכישת כלי רכב פרטיים12-2015-18

מינהלת אזור התעשיהלהפעלת שירותי הסעית )שאטלים( בהרצליה13-2015-18

חינוךלמתן שירותים בתחום תקציבי חינוך14-2015-18

פארק הרצליהלביצוע תחזוקת מתקני משחק, מתקני כושר וריהוט רחוב וגן בפארק הרצליה15-2015-18

למתן שירותי ניהול, תכנון ופיקוח הפעלת תכנית התקשוב העירונית וניהול הפורטל 16-2015-18

החינוכי

חינוך

תב"ללאספקת ציוד ומיכון משרדי17-2015-18

מיחשובלשדרוג תקשורת במוסדות חינוך על-יסודיים18-2015-18

איצטדיון עירונילהתקנת דשא סינטטי במגרשי כדורגל קיימים19-2015-18

איצטדיון עירוניביצוע החלפת גופי תאורה במגרשי אימונים מזרחיים לכדורגל בהרצליה20-2015-18

מחלקת רווחהלהפעלת מועדונית משותפת לילדים המוכרים בשירות לשיקום ו/או בשירות לילד ונוער21-2015-18

אגף תב"ל מחלקת רכבלרכישת מנוף מבודד + סל מבודד להרמת אדם ל- 17 מ' )על גבי כלי רכב(22-2015-18

להפעלת וניהול מזנון בתיכון היובל ולהפעלת וניהול קיוסק באולם הספורט היובל 23-2015-18

בהרצליה גוש 6526 חלקות 286-285, 288

נכסים וביטוחים

להפעלת קיוסק וניהולו באולם הספורט בתיכון "הראשונים" בהרצליה גוש 6538 חלקות 24-2015-18

304-303

נכסים וביטוחים

להפעלת וניהול מזנון בתיכון "עירוני חדש" וכן להצבת והפעלת עגלת קפה בתיכון 25-2015-18

הנדסאים בהרצליה גוש 6525 חלקות 59 ו- 61

נכסים וביטוחים

להשכרת אולם ושלושה מקומות חניה ב"בית הרמלין", רחוב הסדנאות 3 בהרצליה חלק 26-2015-18

מחלקה 111 בגוש 6592

נכסים וביטוחים

יחידת הבריאותלרכישה, אספקה, התקנה ותחזוקת מכשירי דפיברילטור חצי אוטומטי27-2015-18

נכסים וביטוחיםהזמנה להציע הצעות לביטוח רכוש וחבויות לעיריית הרצליה28-2015-18

להפעלת קיוסק וניהולו באולם הספורט בתיכון "הראשונים" בהרצליה גוש 6538 חלקות 29-2015-18

304-303

נכסים וביטוחים

הזמנה להציע הצעות להיכלל במאגר לעריכת קורסי הכנה לבחינה הפסיכומטרית 30-2015-18

במרכז הצעירים

מרכז הצעירים

להתקנת מערכת מיזוג אוויר, עבודות שיפוץ ונגישות באולם הספורט בבי"ס אלון 31-2015-18

בהרצליה

בניה ציבורית- הנדסה

אנושלאספקת שירותי כוח אדם זמני32-2015-18

חינוךלהפעלת תכנית לחינוך מוזיקלי33-2015-18

הכנסות העיריהלביצוע שירותי מדידות34-2015-18

נכסים וביטוחיםהשכרת תחנת מוניות באזור התעשייה בהרצליה חלק מחלקה 74 בגוש 35-2015-186420

הנדסהלהתקנת דק עץ ועבודות פיתוח בבית הקפה בפארק הרצליה שלב ב'36-2015-18

הנדסהלמתן שירותי פיקוח, יעוץ ובקרה לעבודות גינון בעיר הרצליה37-2015-18

דוברותלייצור והתקנת שילוט זמני )באנרים, שמשוניות, דגלים ומדבקות(38-2015-18

תב"ללרכישת מנוף מבודד + סל מבודד להרמת אדם ל - 17 מ' )על גבי כלי רכב(39-2015-18

הנדסה- התחדשות עירוניתלמתן שירותי ניהול פרויקט פינוי בינוי במתחם הר/2288 סוקולוב-ירושלים בהרצליה40-2015-18

למתן שירותי ניהול פרויקט פינוי בינוי במתחם הר/2234 מול התחנה )ההיסטורית(, 41-2015-18

בהרצליה

הנדסה- התחדשות עירונית

מנהל כספי- הכנסות העיריהלביצוע שירותי מדידות42-2015-18

תב"ללאספקת מכונות צילום ואחזקתן43-2015-18

לביצוע עבודות ולמתן שירותים בנוגע למערכות רמזורים, "גלים ירוקים", מערכות בקרה 44-2015-18

אזורי ותמרורים מוארים

הנדסה- אחזקת כבישים

מנהל כספי- הכנסות העיריהלמתן שירותי בדיקת חבות בהיטלי פיתוח ומסים45-2015-18

ועדות העיריהלמתן שירותי הקלטה ותמלול46-2015-18
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 ועדת התמיכות

 כללי : 

 .12.09.2006מתאריך  4/2006הועדה דנה בבקשות עפ"י נוהל משרד הפנים, מחוזר מנכ"ל 

בתחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות, רווחה, דת, ספורט למתן התמיכות בגופים שונים, הפועלים 

 מדע, אמנות, בריאות ועוד.

 הרכבים :  2הוועדה בנויה מ  

 ועדת חובה, בראשות מנכ"ל –ועדה מקצועית  -

 ועדת רשות, המורכבת מנבחרים ובראשה נבחר מטעם מועצת העיר. –ועדת משנה  -

 

 מהות הועדה המקצועית

ועדת התמיכות המקצועית ממליצה בפני המועצה על בקשות תמיכה כספית בגופים שונים, 

שאינם ממלכתיים או רשותיים ושאינם למטרות רווח, לטובת הציבור. ללא המלצת הועדה 

 המקצועית אינה רשאית העירייה לתמוך, בין אם תמיכה ישירה או עקיפה, בכל גוף שהוא.

 בוועדה המקצועית לבחינת בקשות התמיכה.בקשות לתמיכות יידונו קודם 
 

 הרכב הוועדה המקצועית

 מס' שם החבר/ה תפקיד /תפקיד בועדה

 .1 מר יהודה בן עזרא מנכ''ל העירייה ויו"ר הוועדה

 .2 גב' טל כהן עו"ד בלשכה המשפטית, חברת ועדה

 .3 מר יונה טאוב סגן גזבר העירייה ומנהל מחלקת תקצוב וכלכלה, חבר ועדה

 

 הרכב ועדת המשנה

 מס' שם החבר/ה תפקיד /תפקיד בועדה

 .1 מר אלעד צדיקוב חבר מועצה, יו"ר ועדת המשנה לתמיכות

 .2 מר צבי וייס סגן ראש העירייה, חבר הוועדה

 .3 יוסף לונדוןמר  הוועדה  חבר מועצה, חבר

 .4 עפרה בלגב'  הוועדה  חברת מועצה, חברת

 .5 אברהם גרי גוזלןמר  הוועדה  חבר מועצה, חבר

 .6 קניןומשה מר  הוועדה  חבר מועצה, חבר

 .7 תום סטרוגומר  הוועדה  חבר מועצה, חבר

 

 שותפים נוספים לעבודת הוועדה

 רו''ח הגב' איילה ממן,  רו"ח ומפקחת ועדת התמיכות -

 רכזת הוועדה -2הגב' רבקה אמיר / רו"ח אתי שרעבי  -

 לנושאי התמיכה )להלן רשימה מפורטת( םרפרנטים מקצועיים רלוונטיי -

                                                           
 .2015הועדה התחלפו בחודש אוגוסט מזכירות  2
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 :לנושאי התמיכה םרשימת רפרנטים מקצועיים רלוונטיי

 מלגות  -הגב' איה פרישקולניק 

 איכות הסביבה -הגב' הילה אקרמן

 חינוך וקהילה: תנועות הנוער -הגב' שירי רפפורט 

 ספורט תחרותי -מר מיקי גורנשטיין 

 רווחה   -מר אהרון סלצברג

 חינוך וקהילה: חינוך בלתי פורמלי -לב והגב' עדי זיוהגב' שרה 

 חינוך וקהילה: חינוך פורמלי )חט''ב ותיכון( -מר יעקב נחום

 דת: כוללים ושיעורי תורה / רווחה: בריאות -מר עדי חמו 

 חינוך וקהילה: חינוך פורמלי )ביה''ס יסודי( -הגב' יעל יוסף

 חיים בעלי– תד''ר מורדוך יוסי, מחלקה הווטרינרי

 

 2015היקף פעילות ועדת התמיכות בשנת 

מספר  תחום

בקשות 

 שאושרו

 מספר בקשות 

 שנדחו

סכום התמיכה 

 שהוקצה

 2015בשנת 

 129,500 1 2 איכות הסביבה

 20,000 - 1 מלגות

 7,595,279 3 13 בוגרים -ספורט תחרותי 

 877,000 4 5 נוער -ספורט תחרותי 

 1,420,000 3 3 כוללים

 68,798 1 8 תורה שיעורי

 25,000 - 1 בעלי חיים

 486,224 1 21 רווחה

 1,242,246 1 6 )כולל קומונות( נוער תנועות

 163,728 - 9 בריאות

 125,000 - 2 השלישי הגיל

 282,750 2 8 פורמלי בלתי חינוך

 120,000 - 1 ספורט עממי

 152,250 2 3 פורמלי חינוך

 12,550,587 18 83 "כ:סה
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 ועדת יועצים
 כללי :

הנה ועדה שתפקידה לאשר ולהסדיר את ההתקשרות למתן שירותי יעוץ לעירייה, ועדת יועצים 

 כוללכולל מע"מ )במצטבר ₪ באמצעות  יועצים חיצוניים, בהיקף ההתקשרות מעל מאה אלף 

 תקופות אופציה או לפרויקט(. 

 עם יועצים חיצוניים.הוועדה דנה בבקשות של האגפים ויחידות העירייה להתקשר 

 

 :הועדה  הרכב

 שם החבר/ה תפקיד /תפקיד בועדה
 

 מס'

 .1 יהודה בן עזרא מנכ"ל העירייה ויו"ר הוועדה

 .2 יונה טאוב  סגן גזבר העירייה וחבר הוועדה

 .3 ענת קרן בהרב, עו"ד יועצת משפטית וחברת הועדה

 , מנהלת ועדות עירוניותמרכזת הועדה : מישל עצמון

  

 אופן התקשרות העירייה עם יועצים 

( לתקנות העיריות )מכרזים(, 8)3יועצים אשר ניתן להתקשר עמם מכוח הפטור הקבוע בתקנה 

"חוזה לביצוע  קובעת 1987-( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח8)3, תקנה 1987-התשמ"ח

כגון: עבודות תכנון, עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים, 

 פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ ועובדות כיוצא באלה;".

תבצע מתהליך ההתקשרות למתן שירות הייעוץ ובכלל זה עריכת אומדן כספי למתן השירות 

 באמצעות המזמין בתאום עם חשב המזמין. 

 דרשת.המזמין מחויב לבדוק טרם פרסום הבקשה לקבלת הצעות מחיר סעיף תקציבי לעבודה הנ

 לפחות שלושה יועצים בבקשה לקבל הצעה למתן השירות בכתב, שתכלול: לפנותהמזמין על 

ידי העירייה -תנאי סף, לרבות תנאי כי המציע אינו עומד בניגוד עניינים בכל הנוגע להעסקתו על

: "נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים 2/2011בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 עצים חיצוניים ברשויות מקומיות".בהעסקת יו

 

 ישיבות של ועדת יועצים. 17התקיימו  2015במהלך שנת 
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 ועדת השלושה

 כללי :

בבקשות של האגפים ויחידות העירייה להתקשר עם  לדוןהנה ועדה שתפקידה  השלושהועדת 

לחוק הרשויות המקומיות )מכרזים  9בנוהל הצעת מחיר ובהתאם לסעיף  חיצוניים ספקים

 1972 -משותפים(, התשל"ב 

 

 :הועדה  הרכב

 שם החבר/ה תפקיד /תפקיד בועדה
 

 מס'

 .1 יהודה בן עזרא מנכ"ל העירייה ויו"ר הוועדה

 .2 יונה טאוב  סגן גזבר העירייה וחבר הוועדה

 .3 מיכל פרנקל, עו"ד וחברת הועדהיועמ"ש לועדה מטעם הלשכה המשפטית 

 

 , מנהלת ועדות עירוניותמרכזת הועדה : מישל עצמון

  

 ישיבות של ועדת השלושה. 12התקיימו  2015במהלך שנת 
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 ועדת ערר לארנונה כללית

 

שיפוטית המכהנת מכוח הוראות חוק הרשויות המקומיות ועדת חובה, ועדת הערר לארנונה הינה 

שהשגתו בנכס,  מחזיקופועלת בהתאם להוראות החוק והתקנות שנחקקו מכוחו. שבפניה רשאי 

נדחתה על ידי מנהל הארנונה, להגיש ערר מנומק על ההחלטה בפני ועדת ערר לענייני הארנונה 

 .יום מקבלת תשובת מנהל הארנונה 30הכללית, תוך 

 
 הרכב הוועדה:

חברים. יו"ר הוועדה עורך דין, ומצוי בדיני השלטון  3מועצה ממנה את ועדת הערר, בהרכב של 

 המקומי והמיסוי המוניציפאלי.

 הועדה בנויה משלושה הרכבים, בכל הרכב שלושה חברים, יו"ר )עו"ד(, עו"ד נוסף ורו"ח.

 בחוזר מנכ"ל משרד הפנים, הנחיות לעניין מינוין ופעולתן של ועדות הערר מפורסמות 

01_1.pdf-http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/2012 

 חבר ועדת ערר יתמנה לתקופה של ארבע שנים עם אפשרות הארכה – תקופת הכהונה

 לתקופת כהונה אחת נוספת.

 חברי הוועדה זכאים לקבלת גמול על השתתפותם.  -תשלום גמול 

 

 ישיבות הועדה

הישיבות מתקיימות כל שבוע, ביום רביעי, באולם הדיונים בנין העירייה ודנות בתיקים חדשים או 

 תיקים בהליך )הבהרות, תצהירים, עדויות, חקירות ו/או סיכומים שבכתב או בע"פ(.

 משתתפים קבועים:

 

 : א' הרכב 

 יו"ר הועדה  -עו"ד גיא סלם      .1

 חבר הוועדה    -עו"ד נגר שגיא     .2

 חבר הוועדה  -רו"ח יאיר שגיא   .3

 

עררים ונסגרו  102 -דיונים ברשות יו"ר הועדה, עו"ד גיא סלם, דנו ב  13התקיימו  2015בשנת 

 כתבי ערר. 99

 

 מנהל הארנונה. _   מר שלומי אסולין 

  עו"ד ממשרד הררי טויסטר ו/או ממשרד עוה"ד צומן   –        ב"כ המשיב    

 שות'ו רוקח                                  

  מנהלת וועדות עירוניות ומזכירת ועדת ערר לארנונה    –           מישל עצמון

  _   מזכירת מחלקת הועדותשמש                עדי 

http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/2012-01_1.pdf
http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/2012-01_1.pdf
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 :  ב' הרכב

 יו"ר הוועדה –  חי חיימסוןעו"ד  .1

 ועדההחבר  -        חגי רודנר מר .2

 וועדה החבר  -עו"ד שי גלילי      .3

 

עררים ונסגרו  72 -דיונים ברשות יו"ר הועדה, עו"ד חי חיימסון, דנו ב  13התקיימו  2015בשנת 

 כתבי ערר. 73

 

 : 'ג הרכב

 יו"ר הוועדה –  אריה אגולסקי  עו"ד  .1

  17.02.15מונה לתפקיד בתאריך. 

 ועדההחבר  -       עו"ד יוסף בן ארויה .2

 וועדה החבר  -מר מיכאל בירן               .3

 

עררים  43 -דיונים ברשות יו"ר הועדה, עו"ד אריה אגולסקי, דנו ב  7התקיימו  2015בשנת 

 כתבי ערר. 20ונסגרו 

 

 עררים. 8, סגרה 2015אביטל, אשר פרשה בתחילת שנת -עו"ד שגית אסף

 

 

  2015סיכום פעילות לשנת 

  עררים. 134הוגשו למזכירות ועדת הערר 

  תיקי ערר 217 -דיונים בועדת הערר בהם דנו ב 33התקיימו 

  עררים משכו העוררים(   62)מתוכם  תיקי ערר 200סה"כ נסגרו 
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 ועדת הנחות בארנונה

 

 כללי:

ועדת  ההנחות בארנונה הינה ועדת חובה עירונית אשר תפקידה לאשר הנחות לתושבים אשר 

אינם זכאים להנחה על פי דין ו/או על פי טבלת הכנסה שנקבעה על ידי משרד הפנים כפי שפורסם 

)תוספת ראשונה  1993 -בקובץ התקנות וההסדרים משק  המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג 

 (.8)א() 2מפורט בתקנה בתקנות( בהתאם ל

 :הגשת הבקשות

 הועדה להנחות מוסמכת לדון בבקשות להנחה בנושאים שלהלן:

הנחות בארנונה, בקשות לדחיית תשלום היטל כביש ו/או מדרכה, הנחה בשכר לימוד והנחות 

 בשכר טרחת עו"ד והוצאות גבייה.

 לנדרית.באוגוסט בכל שנה ק 31בפברואר ועד  1את הבקשות יש להגיש בין ה 

על המבקש למלא טופס ולצרף לבקשתו אסמכתאות המעידות על האירוע שבגינו מתבקשת 

 ההנחה. 

 את ההנחות ניתן להגיש באופן אישי בקבלת קהל או לשלוח בדואר. כל בקשה נקלטת וממוספרת.

 : זימון ישיבות

ות ויו"ר הועדה. זימון חברי הועדה  מתואם על פי לוחות הזמנים של היועץ המשפטי  נציג הגזבר

יתר חברי הועדה מזומנים באמצעות המייל. מועדי הישיבות נקבעות כל רבעון ומתקיימת 

 תיקי בקשות. 15בממוצע פעמיים בחודש כשעתיים וחצי בכל מפגש.  בכל ישיבה נדונים בממוצע  

 הודעה למבקש לאחר דיון הועדה:

לאחר כל ועדה, תוך כשבוע ממועד הישיבה,  מקבל כל מבקש מכתב ובו פירוט החלטת הועדה 

 ימים.  60בעניינו. תוקף החלטת ועדה המאשרת מתן הנחה הינו 

 במקרה של דחייה מקבל המבקש הודעה כי בקשתו נדחתה. 

מפרט סכום מבקש אשר אינו חייב כספים לעירייה החלטת הועדה בעניינו מבוצעת ונשלח מכתב ה

 .הזיכוי

 סיכום :

בקשות לדחיית  12בקשות בגין ארנונה,   223בקשות להנחה  )  241הוגשו   2015במהלך שנת 

בקשות נדחו על הסף בשל אי העברת  18בקשות בגין שכ"ל גנ"י( .  מתוכם  6תשלום היטל כביש, 

השלמת מסמכים בקשות הובאו לדיון נוסף בפני הועדה לאחר ערעור או  19מסמכים כנדרש ,

 שנדרשו על ידי הועדה.

 בקשות נמצאו כזכאים להנחה על פי דין או על פי מבחן כלכלי ולא נדרשו לדיון ועדה בעניינם. 8

  237  -ישיבות ודנה   ב 15הועדה להנחות בראשות היו"ר מר משה ועקנין קיימה  2015בשנת 

 תיקים  .

   

     מניין חוקי  -הרכב הועדה 

 נציג ציבור מר משה ועקנין יו"ר הועדה 

 התובע העירוני עו"ד אייל רייך יועץ משפטי 

 משנה לגזבר העירייה מר יונה טאוב נציג הגזבר



28 
 

   

     מוזמנים קבועים נוספים

 סגנית ראש העירייה  גב' איה פרישקולניק נציגת חינוך

 מנהל הכנסות העירייה מר שלומי אסולין נציג גביה

 יועצת רווחה שאשיגב' מזי  נציג רווחה

   מר ירון עולמי נציג ציבור

 גב' טובה רפאל נציגת ציבור

 מזכיר העיר, ממונה על תלונות הציבור מר דידי מור  

 
 

 :להלן פירוט מועדי הועדות ומספר התיקים שנדונו בכל ועדה
 
 

 מספר תיקים שנדונו תאריך מס'

1 29/01/2015 14 

2 12/02/2015 19 

3 26/02/2015 17 

4 19/03/2015 21 

5 16/04/2015 16 

6 14/05/2015 16 

7 04/06/2015 16 

8 21/06/2015 14 

9 09/07/2015 11 

10 30/07/2015 13 

11 13/08/2015 16 

12 18/10/2015 20 

13 01/12/2015 12 

14 20/12/2015 15 

15 29/12/2015 17 

 237 סה"כ: 
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 מדור תנועה ובטיחות 
 

 תנועה ובטיחות מטפל במספר נושאים מרכזיים:מדור 
 

 תנועה 

 *   אישור תכניות תנועה לפרויקטים תחבורתיים ולמתחמים חדשים 

 *   אישור הסדרים זמניים  לשלבי ביצוע של פרוייקטים הנדסיים ועבודות תשתית

 *   עבודות גיאומטריות נקודתיות לשיפור שדה הראיה, בטיחות הולכי הרגל והסדרת מעברי 

 חציה     

 *   הסדרת מעברי חציה כולל שילוט אזהרה

 *   קביעת הסדרי תנועה חדשים כולל הצעות לשינוי הסדרי התנועה 

 *   השלמת ועדכון תמרורים  להכוונת התנועה בצמתים וברחובות

 פסי האטה, גדרות הפרדה, מעקות בטיחות ועמודי מחסום לרכב –התקני בטיחות *   קביעת 

 *   טיפול בנושאי תחבורה ציבורית: עדכון מסלולים ומיקום תחנות אוטובוס

 *   הסדרת חניות כלליות ושמורות לנכים

 ם*   טיפול בהסדרי חניה ברחובות במרכז העיר וסימון "איסור חניה" בגישות לחניות וחניוני

 *   עדכון תכניות רמזורים לשיפור הזרמת התנועה

 
 

  ועדת התנועה

ועדת התנועה הנה ועדה מקצועית שתפקידה להמליץ בפני ראש העירייה מר משה פדלון שהינו 

ראש רשות תמרור מקומית ובפני משרד התחבורה על הסדרי תנועה ותמרור בהתאם לסמכות 

 לתקנות התעבורה ועפ"י מפת הסמכויות.שהוקנתה לו ע"י המפקח על התעבורה בהתאם 

 בסמכות ראש רשות תמרור מקומית, ראש העירייה. – ועדת תנועה מקומית

 בסמכות המפקח על התעבורה, משרד התחבורה. – ועדת תנועה מרכזית

 

 בראשות הועדה עומדת גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע, מחזיקת תיק התנועה והתחבורה.  

 . תנועה ובטיחות בדרכים מרכז את הועדהטל גרנית, מנהל מדור 

הממונה על תחום התחבורה, יו"ר הועדה,  –בין חברי הועדה נמנים: מ"מ וסגנית ראש העירייה 

נציגי אגף ההנדסה, שאיפ"ה ,תב"ל, פיקוח, ביטחון וסדר ציבורי, החב' לפיתוח, יועץ תנועה 

יבורית ונציגי ציבור.  הועדה עירוני, משטרה, כיבוי אש, משרד התחבורה, נציגי תחבורה צ

 מתכנסת בממוצע כל שלושה שבועות.

 

הנושאים שעולים לסדר היום נבחנים מקצועית ומועלים לדיון בועדה בעקבות פניות תושבים, 

בקשות, הצעות לשיפור, התרעות על מפגעים, עדכוני תנועה והסדרים העולים מתוכניות פיתוח 

 ים.ברחבי העיר ושיפורים במערכת הרמזור

המלצות הועדה מועלות לאחר הדיון וההתייעצות עם קצין משטרה כנדרש בתקנות התעבורה על 

גבי פרוטוקול הכולל הנחיות להסדרי תנועה , הצבת תמרורים , סימונים בדרך, שלטים, התקנים 

 וכיו"ב .
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 .GIS -התבצע עדכון קליטת פרוטוקולים והטמעת תמרורים במערכת ה 2015במהלך 

 

במסגרת הועדה החל מפניית תושבים ואזרחים בכתב ובעל  2015מגוון הנושאים אשר טופלו בשנת 

פה, בדיקה ובחינה מקצועית, קבלת החלטה, הוצאת הנחיות לגורמים המבצעים ומעקב אחר 

 ביצוע, הינו רחב ומקיף את כל ההיבטים של התנועה והתחבורה בעיר וביניהם. 

 
 

 מטה הבטיחות העירוני

 

מטה הבטיחות העירוני פועל כל השנה במסגרות החינוך בעיר. בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים 

 ותיכונים. 

 הפעילות מתבצעת בכמה מישורים:

 *   חציה נכונה, חגורת בטיחות ורכיבה בטוחה. 

 בשיתוף עם משטרת ישראל, פרוייקט "נשק וסע" בשיתוף עם הורי  –*   משמרות זה"ב 

 , התלמידים    

 הדרכות בחטיבות ביניים ותיכונים בנושא רכיבה בטוחה. –*   אופניים חשמליים 

 הדרכות בתיכונים בנושא השפעת האלכוהול בזמן נהיגה.  –*   אלכוהול ונהיגה 

 הדרכות בנושא הליכה וחציה בטוחה. –*   הגיל השלישי 

 

 פעילויות אלה מתבצעות במהלך כל השנה. 

 בחינוך ומשקיעים משאבים למטרה חשובה זו. אנו מאמינים שהכל מתחיל

 ההדרכות מתבצעות ע"י אנשי מקצוע המוכרים ע"י הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. 

 

 *   העלאת מודעות בתחומי בטיחות בקרב התושבים באופן כללי. 

 

 

 פעילויות נוספות

מטה הבטיחות פעל ברחבי העיר להעברת מסרים הקשורים  – ליל השנה האזרחית החדשה

במניעת נהיגה תחת השפעת אלכוהול. הפעילות בוצעה בצורה חווייתית ובהשתתפות המבלים 

 בערב זה. 

 

פעילות הסברתית בשיתוף הנהלת העירייה,  3/11/2015 -בתאריך ה – יום הבטיחות בדרכים

וזהירון" להעברת המסר של חציה בטוחה בקרבת בתי שחקני בני הרצליה וגיבורי הילדים "חיפזון 

 ספר יסודיים בכל רחבי העיר.   

 

התקיימה פעילות הסברתית ברחבת קניון  3/11/2015 -בתאריך ה – פעילות במרחב הציבורי

שבעת הכוכבים ושבט צופי ארד בנושא בטיחות שבסיומו קיבלו המשתתפים מגנטים בעלי מסרים 

 ם.  בטיחותיים עם תמונותיה
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פעילות לעידוד הנסיעה בתחבורה הציבורית בשיתוף להקת "על  – יום התחבורה הציבורית

 הבמה". בפעילות נשאלו הנוסעים שאלות טריוויה בנושא תחבורה. 

 
 

 :2015סיכום ועדות תנועה שהתקיימו בשנת 
 
 

סעיפים שנבדקו , נדונו אושרו והוצאו   סוג הועדה
 לביצוע

נושאים נוספים אשר 
 נבדקו ונדונו 

 
 ועדת תנועה מקומית

 

430  151 

 ועדת תנועה מרכזית
 

6  

   587 סה"כ כללי

 
 
 

 : טיפול בפניות ציבור

 )לא כולל העברה טלפונית(  599*   פניות דרך המוקד  העירוני   

 )לא כולל מאות פניות והתכתבויות בדוא"ל(  248*   פניות תושבים ישירות  

 *   סיורים מקצועיים שוטפים בשטח בשיתוף נציגי אגפים ומחלקות ויועצים מקצועיים

 *   סיורים  ופגישות בשטח עם תושבים,  ועדי בתים, נציגי  שכונות, בתי ספר וועד מוסדי,  גני   

 ילדים, מרכזים מסחריים ועוד,  לפתרון סוגיות תנועה ובטיחות בדרכים.    
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 יחידת הנגישות 
 

 כללי :

 עיריית הרצליה, מחויבת לקידום שוויון זכויות והזדמנויות עבור אנשים עם מוגבלות. 

יחידת הנגישות העירונית, בהובלת מדיניות ראש העירייה, מר משה פדלון, פועלת להסברה 

וקידום ההנגשה הפיזית מתוקף החוק והרצון להפוך את המרחב הציבורי בעיר הרצליה נגיש לכלל 

 והמבקרים. התושבים 

תוך התמקדות בתהליכי שיפור תשתיות   תיאום ותכנון עבודות הנגשה בעירהיחידה משמשת ל

מידע לתושבים ולגורמים עירוניים, בכל הקשור לנגישות  מוקדמהווה כמו כן, ופעולות הסברה. 

 .בעיר

 

 מנהלת תחום הנגישות : גב' קרן טלקר

 

 הרכב פורום ועדת נגישות:

 יו"ר : מר יהונתן יסעור, חבר המועצה, מחזיק תיק הנגישות. 

 מנהלת תחום הנגישות : גב' קרן טלקר

 נציגי האגפים העוסקים בקידום הנגישות.

 

 תחומי הפעילות של הוועדה:

 

 :יחידת הנגישות ממשיכה להוביל שני תהליכים במקביל

 הנגשה פיזית של המרחב העירוני. .א

 מודעות בתחום הנגישות בכלל ונגישות השירות בפרט.פעולות הסברה והעלאת  .ב

  

 קידום ומעקב הנגשת העיר: .א

את תחום  םמקדבראשות יהונתן יסעור, חבר המועצה,   – פורום הנגישות העירוני .1

 הנגישות העירוני ומגבש את המדיניות העירונית בתחומי ההנגשה השונים. 

סדרי עדיפויות  הרימגדונתונים  מרכזתיעדים,  קובעת ,מידע הריבמעו מתתאה מעדהוו

 עירוניים להנגשה בין כל העוסקים בתחום. 

הועדה מאפשרת בקרה והערכת ביצוע של התכניות להנגשה, קבלת דווח שוטף מתת 

 הועדות הנושאיות הנגזרות ממליאת הועדה ומהווה פורום ללמידה והעשרה. 

העיר ומנכ"ל העירייה  השנה, ההנחיות והתווית המדיניות הועברו בישיבות עם ראש

 לוועדה הביצועית והפורום הרחב לא התכנס.

 

הועדה כוללת את נציגי האגפים העוסקים  – ועדת עדכון לעבודות בתב"ר הנגישות .2

בקידום הנגישות פיזית, ומטרתה לקבל עדכון שוטף מהעבודות המתבצעות בשטח, פתרון 

 בעיות נקודתיות ומסירת הדיווח לראש העיר. 

 ישיבות של הועדה. 10התקיימו  2015בשנת 
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ועדות נושאיות שמקדמות פרויקטים לפי סוגי ההנגשות הנדרשות  – תתי ועדות הנגישות .3

  בתיאום עם מחלקות העירייה ויחד עם נציגי הפעילים.

מיליון  2.4מיליון אושר השנה + יתרה תקציבית  ₪1 )מיליון  3.4עלות עבודה כוללת 

 על פי הנושאים הבאים: בלן מבצע(משנה קודמת בשל העדר ק

 מעקב התקדמות העבודות במסגרת התקציב  – תת ועדת הנגישות למימוש התב"ר

 והכנת תוכנית עבודה שנתית. 

 ישיבות. 13התקיימו  2015בשנת 

 השנה סיימנו את חוזה ההתקשרות עם  – הנגשת רמזורים לעיוורים ולקויי ראיה

ודה המתוכננת. בצומת בן גוריון פינת הקבלן ולכן לא ביצענו את תוכנית העב

 סוקולוב הותקנה מערכת זמזמים ללקוי ראייה.

 הנגשת מבנים ומוסדות ללקויי שמיעה  

  .הונגש מבנה ציבורי חדש: בית קינן 

 .שדרוג מערכות במקומות שהונגשו: שמאי, מתנ"ס נוף ים והסינמטק 

  גיורא, אופק, -ב, ידטו-בן צבי, לב –כיתות אקוסטיות במוסדות חינוך  11הנגשת

 רעות, היובל, זאב, גורדון, ברנר, סמדר.-הנדיב, הרצל

  מירון, שרון, בוסתן, יערה, אביבים. –גני ילדים  5הנגשת 

 2013חניות שאושרו בוועדת תנועה בשנים  – הנגשת צמתים, מדרכות, וחניות נכים-

  , ויצירת הנמכות במעברי חציה.2014

 ישיבות. 7התקיימו  2015בשנת 

 מעקב ובקרה על תהליך הנגשת מבני הציבור מתוכנית העבודה  – הנגשת מבני ציבור 

 ישיבות ועסקו בתחומים הבאים :  6התקיימו  2015בשנת 

 .מוסדות ציבור: היכל בעיר 

  .בתי כנסת: הפרטיזנים ועקדת יצחק 

  ,119-ו 166מקלטים: אנוש. 

  .מוסדות חינוך: שז"ר, יוחנני, תיכון דור 

 ורט: ריבוק, יוחנני, שז"ר ואילנות.אולמות ספ 

 מגרשי ספורט: קרסני, האשל, נחלת עדה, רבי  5השנה הונגשו  – הנגשת שטחי ציבור

  .48עקיבא ואבן גבירול 

 ישיבות. 4התקיימו  2015בשנת 

  גנים ציבוריים: גן גלעד, מלכי ישראל, מלכי יהודה,  5השנה הונגשו  –גינות ציבוריות

 אשר ברש ואנילביץ'. 

 התקיימו ישיבות. 2015בשנת 
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במסגרת פרסום התקנות החדשות העירייה מחויבת לבנות תוכנית  – סקר שטחי ציבור  .4

-להנגשת כל שטחי הציבור בעיר כולל החניונים. ריכוז הנתונים ויציאה לסקר עבור ה

GIS  . 

 ישיבות. 6התקיימו  2015בשנת 

 

 קידום השלמת הנגישות בטיילת כולל רכישת כיסא גלגלים לים. – הנגשת הטיילת .5

 

 חיזוק הטמעת התהליך של דרישות הנגישות בעת בדיקת תוכניות – רישוי עסקים .6

 למתן וחידוש רישיון עסק.      

 

 בדיקת הבקשות המגיעות לוועדת התנועה לאישור  – ועדת תנועה לחניות נכים  . 7

 חניות נכים שמורות, כולל קבלת פניות של תושבים והגשתם לבחינה בוועדה.         

 .ישיבות  11התקיימו  2015בשנת        

 

 ריכוז פניות תושבים בנושא נגישות, מעקב מול  – .   טיפול וליווי בפניות תושבים8

 הגורמים הרלוונטיים וליווי עד לגמר הטיפול, לשביעות רצון הפונה.        

  פניות. 100התקבלו  2015בשנת        

 

 ליווי צוות של עובדי אגף ההנדסה אשר למדו קורס  – פורום מורשי נגישות . 9

 מורשה נגישות, בראשות יועץ הנגישות העירוני, לקבלת המשך הכשרה       

 לתפקידם ועדכון בתקנות החדשות.       

 ישיבות. 9התקיימו  2015בשנת 

  

 :והעלאת מודעותפעולות הסברה  .ב

המשך תהליך הטמעת תקנות נגישות השירות ופתיחת תוכנית  –נגישות  השירות  .1

ההדרכות על ידי מפגש הדרכה להנהלת העיר, שלאחריו יעברו כל עובדי העירייה 

 הדרכות פרטניות.  

     ישיבות. 14התקיימו  2015בשנת 

    

חברה בוועדה לקידום המודעות לאנשים עם מוגבלות, פעילות  –ועדת קהילה נגישה  .2

 שוטפת להסברה ויצירת שוויון זכויות והזדמנויות. 

 ישיבות. 6התקיימו  2015בשנת 

 

השתתפות בהפקת אירוע מרכזי לציון  – היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות .3

מטרתו קידום המודעות היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות בתיכון חדש. 

 לצרכים, ליכולות, לחוזקות של האנשים עם המוגבלות. 

 ישיבות. 14התקיימו  2015בשנת 
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תוכנית חינוכית בשיתוף "קהילה נגישה", אזרחות פעילה ואנשים עם צרכים  – מוז"ה .4

 מיוחדים במוזיאון הרצליה. מטרתה חיבור בין אוכלוסיות והורדת חסמים חברתיים. 

 ישיבות. 3התקיימו  2015בשנת 

 

כחלק משירות נגיש אנו מקדמים את הנגשת אתרי האינטרנט  – נגישות אתרי אינטרנט .5

 העירוניים, במטרה לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו בחוק. 

 ישיבות. 5התקיימו  2015בשנת 

 

במהלך השנה טופלו נושאים נוספים במטרה לקדם את הנגישות  – פרויקטים מיוחדים .6

הצבת מתקני כושר חוג רכיבה משותף לעיוורים ורואים,  – חוג אופני טנדםבעיר, כגון: 

שילוב מלא של אנשים עם מוגבלות בפעילויות הספורט  – נגישים בגינות הציבוריות

ת פיתוח השטח החיצוני  במסגר – שביל נגישות לימודי בבית קינןהפתוחות לקהל,  

יבנה שביל הדמיה לאפשר לאנשים לחוות את עולמם של האנשים עם המוגבלות, 

 ליווי התהליך של בחירת יועץ נגישות חדש לעירייה.    – בחירת יועץ נגישות עירוני

 

העירוניות ומקדמת  תמייצגת את יחידת הנגישות בוועדו – עירוניות תהשתתפות בוועדו .7

דרכם את תחום הנגישות: ועדת הרווחה, ועדת הבריאות, הועדה לבטיחות בדרכים 

 והועדה לבחירת קריית יפה. 
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 ועדת רווחה
 

 יו"ר הוועדה, חברת מועצה   טובה רפאל 

 מזכיר הוועדה ויועץ רה"ע לענייני דיור ציבורי. יעקב נורי

 

 

וכמו כן מתנדבים מאירגונים וסקטורים שונים מרחבי חברי הועדה מונו על ידי מועצת העיר 

 העיר.

 

טובה רפאל , חברת המועצה ויו"ר ועדות רווחה  ומכרזים. חברה בועדות:  סיוע לשכ"ד, הנחות 

 בארנונה וביטחון, דירקטוריון תאגיד על"ה, דירקטוריון תאגיד מי הרצליה ובית אבות הרב קוק.

 

"ע לענייני דיור ציבורי המלווה את כל הפרוייקטים המצוינים מזכיר הועדה ויועץ רה –יעקב נורי

 בדו"ח.

 

, בנוסף התכנסו גם תתי ועדות בנושא 2015פעמים בשנת  3התכנסה   - ועדת רווחה עירונית

 סלי מזון, סוכת עדות ומסיבת בר/בת מצווה.

דים בנושא יל 2015:  תכנית העבודה של מחלקת הרווחה לשנת הנושאים שנידונו בועדות

 ונוער בסיכון וסיור למידה בבי"ס ארז מפתן.

סיור מודרך בבית לבצלר והטיפול במפגרים ובעלי צרכים מיוחדים, חלוקת סלי המזון 

 לקראת החג למשפחות נזקקות, התארגנות להפעלת סוכת עדות בעיר.

 הטיפול העירוני באוכלוסיה המבוגרת ופעילות תאגיד על"ה כולל סיור במעון יום צמרות.

 

אהרון סלצברג, מנהל מחלקת  עו"ס:חברי הצוות: –יו"ר ועדת היגוי לטיפול בניצולי שואה 

עו"ס סילביה קלמן, מנהלת המדור לרווחת  הרווחה, עו"ס הילה גורן ס. מנהל מח' הרווחה,

 המבוגר, עו"ס אילנה  אנגל, מנהלת תכנית האב לגיל השלישי. 

הועדה קיבלו אישור ראש העירייה ומנכ"ל הועדה מתכנסת אחת לשלשה שבועות. תכניות 

 העירייה.

  

 המטופלים במחלקת הרווחה מקבלים סיוע במגוון תחומים: ניצולי שואה

 עזרים רפואיים, סיוע בטיפולים רפואיים שאינם בסל התרופות, נסיעות לטיפולים רפואיים.

 סלי מזון, ריהוט וציוד ביתי ותיקונים בבית.

וקשר של  עוס"ים מהמדור לרווחת האוכלוסיה המבוגרת,  בתחום הרגשי, ביקורי בית

 בעדיפות אצל מבוגרים עריריים וחולים.

טיפולים רגשיים של מטפלים מומחים אשר מגיעים לבית הניצול מעמותות: "לתת", "עמך", 

 ו"אלה".

 קבוצות תמיכה לניצולי שואה ובני משפחותיהם.
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היחידה לאזרחות פעילה,  –תנו"ס  קבוצות בינדוריות בשיתוף עמותת "אלה" ומחלקת

 בהפעלת תלמידים במפגשים חברתיים עם ניצולים.

מועדון מורשת לניצולי שואה בשכונת נוה העמל, מועדון וטרנים בבית שמאי, מועדון ניצולי 

 שואה בנוף ים.

בנוסף, תושבים ניצולי שואה חברים במועדונים חברתיים ברחבי העיר, במרכזי יום 

ות ומשתתפים בפעילויות הפנאי המגוונות שמציעה העיר לאוכלוסיה ובקהילות תומכ

 המבוגרת.

סיוע בשיפוץ בתים באמצעות הקרן לרווחת ניצולי השואה, העירייה, משרד הרווחה ועמותת 

 "לתת".

 הנחה לפי זכאות. –במרכזי יום ובקהילות תומכות 

 זכאות לסבסוד ללחצן מצוקה.

 

ניצולי שואה  מתושבי העיר, אשר  1600למיפוי ואיתור   מתנדבים  40 -הוקם מערך שמונה כ

טרם הוכרו ע"י הרשות לניצולי שואה באוצר וממשלת גרמניה. המתנדבים עברו הכשרה 

 שעות ומלווים לאורך כל התנדבותם. 5והדרכה של 

המתנדבים מגיעים לבתי  התושבים  המיועדים להכרה, מסייעים במילוי הטפסים ואנו 

 ים  אותם לגורם המוסמך במשרד האוצר לבדיקה ואישור.בעירייה מעביר

באותו מעמד המתנדב/ת ממלא שאלון עירוני של מיפוי צרכים אשר מטרתו לאמוד את מצב 

התושב/ת  וציפיותיו  מחיי חברה וקהילה. אם יש צורך בעזרה מיידית אזי הנושא מטופל 

לבניית מענים  ותכניות  מייד, בסופו של דבר  איסוף הנתונים יאפשר לנתח את המידע

 מותאמים לצרכי האוכלוסיה.

בנוסף לכך השאלון העירוני יועבר ע"י עובדי  מחלקת הרווחה בקרב ניצולי השואה הידועים 

בעיר שהתגייסו לביצוע משימה חשובה זו על מנת לאמוד את מצבם. גם במקרים אלה צורך 

לתכניות מותאמות לצרכי  מיידי יטופל לאלתר ואיסוף הנתונים יאפשר לבנות מענים

 האוכלוסיה בכלל השאלונים המועברים.

 

סלי  840-חולקו כ  –לנזקקים לקראת ראש השנה ובחג הפסח בחסות רה"ע  חלוקת סלי מזון

מזון בכל חג מרביתו במימון עירוני.  מבצע החלוקה כלל: גיוס תורמים, הכנת מפרט סלי מזון 

והזמנתם, פרסום לגיוס תרומות, הכנת רשימות הנצרכים באישור מח' הרווחה, חלוקת סלי 

קת מתנדבים תושבי העיר, עובדי עירייה, סטודנטים ותלמידים והענ  200 -המזון בעזרת כ

 תעודות הוקרה למתנדבים/ות ומכתבי תודה לתורמים.

 

חלוקת שי בחגים רוה"ש ופסח, גיוס תרומות, רכישת  -קשישים למען קשישים,עולים ואחרים 

השי, חלוקת השי לריכוזי הקשישים בבית שירנה, מעון טיראן, בית אבות הרב קוק ובית שמאי 

 דיירים. 300  -סה"כ כ

 

ארגון אירוע בר/בת מצווה משותפת  -בר/בת מצווה לילדי משפחות שבראשן עומד הורה עצמאי 

ילדים/ות ממשפחות אלה, בבית הכנסת "היכל מרדכי" ובמלון השרון, כולל משפחתם  56 –ל 
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הראשונית, בשיתוף מר שמואל לוי, יוזם הרעיון ושותף פעיל ובחסות ראש העירייה מר משה 

: איתור הילדים, הזמנתם עם המשפחה, גיוס תורמים ואמנים, ארגון תכנון  פדלון. הארוע כלל

 .ותיאום האירוע

 

 אירוע עירוני בשדרות ח"ן בחסות ראש העירייה מר משה פדלון. –סוכת עדות ישראל 

הקמת סוכה עירונית בחג הסוכות לטובת תושבי העיר בשיתוף המחלקה לתנו"ס, הפעלות ילדים, 

מתנדבים המגייסים את נציגי העדות  להקמת סוכה עם מוטיבים  מאפיינים של הופעות ועוד . 

עדות שונות ומאפשרות לציבור להכירן. האירוע כולל הופעת אמנים ושירה בציבור.  ארוע זה 

 הפך לחלק מהפולקלור והמסורת ההרצליינית .

 

 פניות טופלו כולל פניות חוזרות בנושאים שונים. 600 -כ  -טיפול פרטני

 דיור ציבורי, שיפוץ, פינויים, תשלומים, בעיות  –נושאי הפניות .א

כלכליות ומשפחתיות, בעיות של רהוט וציוד חסר, עזרה במילוי טפסים להנחות  ולגופים 

 אחרים, תרומות ישירות לנזקקים.

מידע, קשר בין התושבים   –גליל ים ואמה טאובר  –פרויקט זוגות צעירים וזכאים  .ב

 לעירייה.

בחלק מהמקרים נדרש ביקור בית ודו"ח, תאום עם מח' הרווחה בעירייה  –ביקורי בית  .ג

 ומחלקות וגופים נוספים, כגון: משרד השיכון וחברת עמידר.

 

 דירות  14במימון משותף לעיריית הרצליה ולחברת עמידר  –שיפוץ דירות עמידר 

 יקוח ואישור השיפוץ.שופצו,השיפוץ כלל איתור הדירות, כתיבת כתב כמויות ומפרט,פ

 

יו"ר הועדה, שותפה בתכנון תוכנית העבודה של מח' הרווחה ובליווי שוטף של עבודת המחלקה 

 לאורך השנה.

השנה עסקנו בתכנון מעבר המחלקה למבנה של אגף מהלך שלווה בייעוץ ארגוני. המעבר יתבצע 

ליהם מופקדת מח' .  כמו כן  מקיימת ביקורים במסגרות ובמוסדות השונים ע2016בשנת 

 הרווחה. 
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 ועדת הבריאות העירונית

 יו"ר הועדה גב' רות רזניק

 כללי:

חברים/ות, יו"ר הועדה ,יועץ  לענייני רפואה, צוות מוביל,  50-ועדת הבריאות המורחבת מונה כ

נציגי ציבור ומנהל יחידת הבריאות העירונית, נציגי הסיעות במועצת העיר, ראשי אגפים 

ומחלקות שונות נציג ועד ההורים המרכזי, וטרינר עירוני נציגי משרדי ממשלה: בריאות, חינוך, 

איכות הסביבה, נציגי ארגוני בריאות שונים ונציגי קופ"ח ובתי חולים אזוריים, נציגי עיריות, 

 תושבים.

 

 מטרות:

לשיפור איכות מטרת ועדת הבריאות להתוות מדיניות ציבורית בעיר בריאה להעלאת המודעות 

החיים ולקידום הבריאות לאוכלוסייה, ע"פ צרכי הקהילה בתיאום עם ראש העירייה ובשת"פ עם 

 כל חברי הוועדה ומוסדותיה השונים.

 

 פעולות הועדה:

 תכניות לאורח חיים בריא לכל המשפחה ובמוסדות חינוך. .1

 תכנית כלל עירונית לבריאות השן. .2

 מתבגרים. מרכז עירוני לקידום בריאות ומרפאת .3

 תוכנית להפעלת מתנדבים, עמותות וארגונים  .4

 מועדון צב"ר, לנפגעי בריאות הנפש. .5

 הפקת מידעון קידום בריאות לכלל התושבים .6

 בריאות הנפש .7

 

 הרצליה נבחרה להיות בהנהלת רשת הערים הבריאות. 

 ישיבות יו"ר הועדה מקיימת פגישות עבודה עם 2-במהלך השנה התכנסה הועדה המורחבת ל

ראש העירייה  מר משה פדלון, מנכ"ל העירייה מר יהודה בן עזרא, ד"ר דן בר יועץ לענייני רפואה, 

 מנהל יחידת הבריאות העירונית. -ד"ר אבי בנבנישתי  סמנכ"ל ל חינוך , מר עדי חמו
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 הוק-תתי ועדות ותתי ועדות אד .א

 רפואיים, לשכת  ועדת בריאות מקצועית )המורכבת מנציגי קופ"ח,מרכזים

 הבריאות המחוזי(.

 .ועדת בריאות השן 

 .ועדת בריאות לאוכלוסייה מבוגרת לקידום הבריאות בגיל השלישי 

 מכללת שוחרי בריאות -הפעלת מועדון שוחרי בריאות 

 .ועדה להרצליה עיר ללא עישון 

 .ועדה לקידום בריאות האישה 

 .ועדה לקידום בריאות העובד 

 .ועדה לבריאות בחירום 

 ושיווי משקל  וראייה דה לקידום פרויקט לגיל השלישי: בדיקות סינון שמיעהוע

 )תוכנית חי"ל( בשיתוף קופות החולים בעיר.

 

 הוק-פעולות בועדות אד

 .אירועים קהילתיים ימי בריאות קורסים לאוכלוסיות שונות 

 במרכז העיר-יוגה בשקיעה 

 קידום נושא המרפאה לבריאות הנפש 

 בעיר שירותי בריאות חירום 

 .פרוייקט טאיצ'י בבית הראשונים 

 התרמות דם ע"י מד"א בהרצליה 

 .השתתפות בכנס לערים בריאות והצגת העיר הרצליה 

 "הפעלת נוער שוחר בריאות" 

 מרפאת מתבגרים לנוער 

 המרכז העירוני לקידום הבריאות 

 .שיתוף פעולה בית חולים בית חולים מאיר 

 לוסיות שונות.קורסי עזרה ראשונה במרכז הבריאות לאוכ 

 .קורסי ליצני רפואה לבני נוער 

  קורסים להכשרת מתנדבים לקידום בריאות 

 )'קידום תרבות של בריאות בהיכל בעיר )שישי בריאותי וכו 

  .מתן מענה לכלל העמותות הפועלות בתחום הבריאות בעיר 
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 שיווק ופירסום: .ב

 כתבות לעיתונות המקומית בסיוע לשכת דובר העירייה.

 שונות בדבר אירועים. מודעות

 
 אירועים מרכזיים  
 

 הרצליה משתתפת בכנס השנתי  של רשת ערים בריאות.  .1

 רות רזניק משמשת יו"ר מבצע "הקש בדלת" האגודה למלחמה בסרטן. .2

 ימי בריאות בקהילה ובמוסדות החינוך, מתנ"סים מרכזים קהילתיים . .3

 , מתנ"סים מקדמי  בריאות.בתיה"ס מקדמי בריאות 32גני ילדים מקדמי בריאות,  90 .4

 משתתפים. 800 -מועדון בריאות לחולי סוכרת, הרצאות, סדנאות כ .5

 לחימה אלימות נגד נשים.-מופעל ע"י עמותת לא -קו חירום בן בת את לא לבד .6

 קבוצות תמיכה לחולי סרטן ע"י עמותת סליחה לחולות קשות    .7

 נשים . 30-בקבוצה כ .8

 הקיץ כולנו חכמים בשמש בהשתתפות ילדי הגנים, ובתי הספר היסודיים               פרוייקט .9

 תיאום ותמיכה בכנס אגודה לסכרת. .10

 הרצאות מקצועיות "רק הבריאות" אחת לחודש בסינימטק. .11

 שיתוף יו"ר הועדה ומנהל יח' הבריאות במפגשי העמותות למען הבריאות בהרצליה. .12

 הארצי של רשת הערים הבריאות בישראל.הרצליה ממשתתפת בכנס השנתי  .13

 שבוע חינוך לבריאות במוסדות החינוך. .14

 י' תיכוניים בהרצליה-ליצני רפואה בוגרי כיתות ט' 20-חלוקת תעודות ל .15

במסגרת שבוע הבריאות במוסדות חינוך הרצאות ע"י יו"ר ועדת הבריאות לתלמידים  .16

 ולהורים.

 צות תמיכה.בשביל החיים: כנס ארצי, פעילות שוטפת בקבו .17

 משתתפים באופן קבוע בימי שני בסינמטק. 70-מועדון שוחרי בריאות לגיל השלישי כ .18

 קורסים. 2קורסים למתנדבים נאמני בריאות בהיכל בעיר  .19
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 ועדת חינוך עירונית
 
 

   חברי הועדה:

 איה פרישקולניק, סגנית ראש העירייה, יו"ר ועדת החינוך

 חברת הועדהמאיה כץ, מ"מ ראש העירייה, 

 עפרה בל, חברת מועצה, חברת הועדה

 ליאת תימור, חברת מועצה, חברת הועדה

 משה וענקנין, חבר מועצה, חבר הועדה

 תום סטרוגו, חבר מועצה, חבר הועדה

 איריס אתגר, חבר מועצה, חבר הועדה 

 צפי מיכאל, מנהלת בי"ס ברנדיס, נציגת בתי הספר היסודיים

 תיכון דור, נציגת בתי הספר העל יסודייםאביגיל ראש האי, מנהלת 

 ד"ר אבי בנבנשתי, סמנכ"ל לנושא חינוך, רווחה, תנו"ס ובריאות

 ניסן משכיל, יו"ר ועד ההורים העירוני

      אביב ביטון ואסף זיו נציגי מועצת הנוער העירונית

 

העירוניים  ישיבות במסגרתן למדו חברי הועדה להכיר את הדגשים 4קיימה הועדה   2015בשנת 

 והפעולות והפעילויות הנגזרות ממנו.  2015לתשע"ה/ו תקציב 

 

 באופן ממוקד קויימו דיונים ופעילויות בנושאים בהם קיימת קדימות עירונית.

וועדות החינוך התכנסו בשיתוף פעולה עם הועדה לאיכות הסביבה וועדת בטיחות בדרכים, 

 בנושאים כדלקמן:

  אכיפה, הסברה, הדרכה בקרב בני הנוער , שבילי אופניים בטיחות  –אופניים חשמליים ,

 ותשתיות ושמירה על איכות הסביבה.

 .משמרות זה"ב, מבצע פתיחת שנת הלימודים וכן תשתיות בסביבת בית הספר 

 .הכנה וגיוס לצה"ל 
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 ועדת מלגות עירונית

 תקציר הפעילות:

 מלגות לסטודנטים בשנת הלימודים תשע"ה.  55במהלך השנה אושרו כ 

 החלוקה התבצעה בשני סבבים:

 150,000₪ של בסכום כולל בקשות, 47בתחילת השנה חולקו  -

 ₪ *40,000מלגות, בסכום כולל של  8בסוף השנה חולקו  -

 קל".ש מול הרצליה במסגרת מימון "שקל ליונס *מלגות אלו חולקו במשותף עם מועדון

 

 כמו כן, חלו מספר שינויים בהרכב ובפעילות ועדת המלגות העירונית:

בעקבות הצטרפותו של אוהד מוגרבי לעירייה, כרכז סטודנטים עירוני, הוא החל לרכז את  -

 פעילות הוועדה החל מסבב המלגות האחרון.

הגב' יעל פדר עזבה את הוועדה לאחר שנות פעילות רבות בהן הייתה אמונה על הליך השיבוץ  -

 של הסטודנטים להתנדבות. גם תפקיד זה ימולא על ידי אוהד מוגרבי. 

 נעשו מספר שינויים בקריטריונים לקבלת המלגה העירונית. -

 בהתנדבות ובמסירות רבה.הוועדה מוקירה תודה ליעל פדר על פעילותה לאורך השנים, שנעשתה 

 

 :הועדה חברי

 המלגות ועדת ר"יו, העירייה ראש סגנית – פרישקולניק איה

 העירייה ראש מ"ומ סגנית – כץ מאיה

 וכלכלה תקצוב' מח מנהל, העירייה גזבר סגן – טאוב יונה

 יועצת משפטית לוועדה המשפטית, הלשכה –פרנקל  מיכל ד"עו

 הועדה חברת, סדיר ביקור קצינת – קופל יונת

 סטודנטים רכז – מוגרבי אוהד

  לימוד שפת הסימנים

 קרן' הגב עם פעולה ובשיתוף העירייה ראש סגנית בכל בתי הספר בעיר ביוזמת המתקיימת תכנית

לאחר שיזמו קורס בשפת הסימנים לטובת הציבור, שהועבר  בעירייה. הנגישות רכזת טלקר,

 לוקחות בו חלק.  'ה לתלמידי העיר, כאשר כל כיתות בשעות הערב בבית פוסטר, הורחב הרעיון

חשיפת התלמידים לבעלי מוגבלויות בכלל, ולחירשים בפרט, מסייעת להתגבר על הפערים 

הטבעיים ולהסיר מחיצות רבות המקשות על לקויי שמיעה. מלבד לימוד שפת הסימנים והגברת 

ר לבני נוער להכיר את המגבלות התקשורת הישירה עם אנשים לקויי שמיעה, הקורס הנ"ל מאפש

 של הזולת ולהקטין את החיכוך במפגשים עם בעלי המוגבלות.

 האוכלוסייה עבור החרשים" של "עולמם להכרת וכלים ידע הקניית באמצעות נלמדת התכנית

 את השיעורים מעבירים מדריכים מטעם המכון .העולמות שני בין" גשר" להוות במטרה השומעת,

 .הספר בבתי שמפעיל את הסדנאות החירש, לקידום
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 ועדת הגוי מחשב לכל ילד

 איה פרישקולניק, סגנית ראש העירייה, ממונה על החינוך יו"ר ועדת הגוי

פרוייקט משותף למפעל הלאומי לפיתוח חברתי בחסות משרד ראש הממשלה ולעירייה במסגרתו 

אנו מקדמים את זכות הילדים מוענקים מחשבים לבתי תלמידים במשפחות נזקקות , בפעולה זו 

לשוויון, הזכות לקבל כלים מעודכנים הדרושים היום לכל תלמיד ותלמידה בכדי ללמוד היטב 

ולהכיר את השפה והכלי שבאמצעותו ניתן להגיע למאגרי מידע ולתכנים השתתפות באתרי 

 .תיתהכתות ובתכנית שיעורי בית שייסייעו להם בלימודים, בהעשרה אישית ובפעילות חבר

תלמידים קורס מחשבים וחולקו מחשבים לבתיהם +  מחשב אחד לילד בעל   25-בתשע"ו עברו 

 צרכים מיוחדים.
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 ועדות הנחות בחינוך
 

 איה פרישקולניק, סגנית ראש העירייה, יו"ר ועדת הנחות בחינוך

  
 כדלקמן:ועדת הנחות בחינוך עוסקת בסיוע כלכלי למשפחות בעלות רקע כלכלי קשה בתחומים 

 יום לימודים ארוך בגני הילדים העירונים (א

 ללומדים במרכז מטרה להוראה מתקנת ואבחונים לתלמידים (ב

 סיוע ברכישת ספרי ועזרי לימוד (ג

 החזרי הוצאות נסיעות על רקע כלכלי (ד

 מלגות לנסיעת תלמידים מבתי הספר לפולין (ה

 

 קריטריוניים להנחות:

 טבלת הכנסות לזכאות משפחות (א

 להורה עצמאי )משפחות חד הוריות(טבלת הכנסות  (ב

 ₪  3,000התחשבות בהוצאות על שכ"ד/ משכנתא עד  (ג

 מצבים חריגים בדיון לגופו של עניין, כגון מצב רפואי / כלכלי מיוחד. (ד

 

 יום לימודים ארוך בגני הילדים –יול"א  –ועדת הנחות  .א

 ₪ . 750,000 2015לשנת מסגרות יול"א בגני הילדים מנוהלות ע"י בית פוסטר, סבסוד העירייה 

 .128ישיבות בקשות אושרו  4הועדה קיימה 

 לחודש.₪  1,100עלות מלאה לתשלום עבור השתתפות ביול"א לילד 

 ( כסבסוד עירוני15יוני -)ינו' ₪  343,554.75הוענקו הנחות בסכום כולל של  

 ( כסבסוד עירוני.15דצמ' -)ספט'₪  243,100הוענקו הנחות בסכום כולל של 

 

 ההנחות מגולמות בתוך תקציב מרכז מטרה –ועדת הנחות הוראה מתקנת 

 בקשות 89אושרו  –ישיבות  3הועדה קיימה 

   ₪  103,214  –סה"כ תקציב ההנחות שאושרו 

 

 ועדת סיוע ברכישת ספרים, השאלת ספרי לימוד, ושכ"ל מחוץ לעיר ופנים .ב

 ₪ 85,905סה"כ היקף ההנחות 

 ישיבות ועדה 6התקימו 

   בקשות 219אושרו 

 

 ועדת סיוע בהחזרי נסיעות על רקע כלכלי ו.     

 תלמידים 83אושרו   

 ישיבות ועדה 4התקיימו  

 ₪ 53,679 סה"כ ההנחות שאושרו 
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 איבחונים במרכז מטרה  לחט"ב ותיכוניים –ועדת הנחות  ד.

 האיבחונים מיועדים לתלמידי חט"ב ותיכוניים 
  
 ישיבות 3התקיימו  

   
 ₪    37,790הוענקו הנחות בסכום כולל של   

 
 ₪  2,200עלות איבחון  באמצעות ועדת ההנחות בסך של  

 
 בקשות 39אושרו  

 
 
 
 התשעה-ועדת הנחות צהרון גן גליל וגלעד שכ' יד ו.
 

מיועדת לילדים שידי משפחתם אינה משגת לשלם את עלות הצהרון בבתי הספר, סבסוד העירייה 

 ₪ . 200,000, 2015לשנת 

 

 ישיבות ועדה 3התקימו 

 ₪ 199,866עלות ההנחות שאושרו  

 בקשות 21אושרו 

  

 נסיעת תלמידים למסע לפולין –ועדת מלגות 
 

  לתיכון ראשונים, תיכון העירוניכהשתתפות לאולפנת צביה, תיכון דור ₪  50,000אושרו 
 

 החדש,תיכון היובל ותיכון הנדסאים.
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ושינוי, מרכז החינוך וההסברה של קהילת חינוך  –חוש"ן 

 הלהט"ב בישראל
 

תוכנית חוש"ן מקדמת פעילויות חינוכיות בתיכונים וחט"ב תוך דגש והסברה של קהילת הלהט"ב 

בישראל. התוכנית פועלת בחט"ב ובבתי הספר התיכוניים בשיתוף עיריית הרצליה. מטרת התכנית 

ג'נדריות, -הינה ליצור שינוי בסטריאוטיפים כלפי הומוסקסואליּות, לסביּות, ביסקסואליות וטרנס

הפעילויות החינוכיות  פעילויות חינוך בנושא נטייה מינית וזהות מגדרית.  מסגרתה מקיימיםוב

מורים  –מתקיימות בתיכונים וחט"ב ברחבי הארץ, הן עבור תלמידים והן עבור אנשי חינוך 

 ויועצות. 

. הפעילות הבסיסית של עמותת חוש"ן בשיתוף העירייה מוצעת לבני ובנות נוער מכיתה ט' עד י"ב

הסיפורים האישיים מאפשרים הכרות לא סטראוטיפית עם המאפיינים הייחודיים של כל מָסֵפר, 

כמו גם תהליך רגשי של הזדהות ואמפתיה המחזק את ההבנה כי רב הדומה על השונה. בה בעת, 

מאפשרים הסיפורים להיחשף לראשונה לקשיים הייחודיים עימם נדרשים להט"בים רבים 

 רים האישיים, המשפחתיים והחברתיים שעליהם, לעתים קרובות, לשלם.  להתמודד, ועם המחי

המפגש כולל שני סיפורים אישיים ובסופם מתקיים דיון פתוח המבוסס על שאלות מהקהל. 

הסדנה מעודדת את התלמידים/ות לשאול את השאלות עליהן לא תמיד יש מענה, בין אם 

ור או בנושאים הנוגעים לכלל הקהילה השאלות עוסקות בחייהם האישיים של מספרי הסיפ

 )הורות, מצעד הגאווה, יחסים ועוד(.

של מרכיבי הזהות המינית  הסדנה כוללת מושגים בסיסיים ותפיסות נפוצות, הצגת מודלים

מספקת  צוותל הפעילות הזהות והשלכות על מתבגרים ומתבגרות. שלבים בגיבוש והמגדרית,

המינית מחד ועם  הזהותמתלבט לגבי  נוערעם מות המסגרות הקייכלים להתמודדות בתוך 

 של הומופוביה מאידך. תופעות

 

  



48 
 

 משטרת ישראל למען הנוער  -פרוייקט מיל"ה
 
 

הינו פרויקט משותף למשרד לביטחון פנים ומשטרת  )משטרת ישראל למען הנוער( תכנית מיל"ה

 אלימות".ישראל ולעיריית הרצליה , במסגרת התקנית הכוללת של "עיר ללא 

התוכנית מיועדת לבני נוער שמעדו וביצעו עבירות פליליות, במטרה להוציא את הנער מהעולם 

התוכנית מיועדת לכלל המגזרים,  ולשלב אותו בחזרה בחברה הנורמטיבית. סיכון הפלילי וה

 לרבות מגזרים ייחודיים.

הרווחה והשירותים  , גורמיעיריית הרצליה ורשויות נוספותהם  בפרויקט הנוספיםהשותפים 

עמותת "אחרי" ו גורמי חינוך, תרבות וספורט, משרד הביטחון ,החברתיים )שירות מבחן לנוער(

 )הכנה לצה"ל (.

הסכנה בשימוש  אודות תחום הנוערלהרצאות עוסק בנושאים רבים ביניהם מיל"ה  פרוייקט

המשלבים פעילויות חווייתיות סמים ואלכוהול , הרצאות בנושא מורשת וערכים, תכנים עיוניים ב

מרכז למנהיגות אריאל, דיאלוג בחשיכה, פיינטבול, ב , ביקורכגון סיור במרכז גמילה "רטורנו"

פעילות בנושא עבודת צוות, מסע אלונקות, מערכים על  –, "צל הדרך" פעילויות התנדבות בקהילה

אחריות פלילית, עבירות קבלת החלטות, הרצאות בנושא "הכבוד", מורשת קרב, העצמה עצמית, 

 ועוד. סמים, ביקור בביה"ח לוינשטיין

כל במהלך  מפעילים ת הרצליה וכל הגורמים הרלוונטים תחנת משטרת גלילות בשיתוף עיריי

"מנהיגות ו"קבלת אחריות"  ,"כבוד" יבנושא השנה פעילויות חינוכיות כאשר הדגש השנה הוא

בשטח שמותיר חותם משמעותי יותר אצל הסדנא כוללת תהליך חוויתי  ועבודת צוות".

 המתמודדים. 

לימוד התנסותי בקסמו של הטבע מאפשר גיבוש תוך עיבוד עמוק ומשמעותי בזמן קצר יחסית, 

סדנאות לפיתוח צוות וימי גיבוש לשיפור התקשורת הבינאישית, שיפור יכולות קבלת החלטות 

 ליצירת שיתוף וסינרגיה.ופתרון בעיות, חשיבה יצירתית והעצמת הפרטים בצוות 
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שילוב טכנולוגיות מתקדמות בגני הילדים ושת"פ 
 "גוגל'העם חברת "

 

החל משנת הלימודים תשע"ו הוכנסו לכל גני הילדים בעיר מערכות ממוחשבות של חברת גוגל'ה, 

וכתוב.  קרוא יודעים לא שעדיין ילדים של הטכנולוגית וההתפתחות החינוך את לקדם המיועדים

יומיים דוגמת מעבד תמלילים, -באמצעות מערכות אלו, ילדי העיר לומדים להשתמש בכלים יום

 מנוע חיפוש, תיבת דואר אלקטרוני ועוד. 

שעות על מנת להתמקצע  3בנוסף, כל צוותי הגנים, כולל הסייעות, עברו השתלמויות בנות 

 .2016בשימוש בתוכנה, כאשר השתלמות נוספת תצא לפועל בתחילת 

 

 

 אנשי חינוך –כנס הורים 

 על הוחלט בעיר, ההורים לבין העירונית החינוך מערכת בין הפעולה שיתוף את  במטרה לחזק

 הפתיחה .החינוכית העשייה בליבת הנמצאים הנושאים משותפת לליבון פעולה תכנית הבניית

 שנערך וההורים" החינוך מערכת "שותפות בנושא עירוני עם כנס התקיימה זה חשוב לתהליך

  .17.11.2015 בתאריך

 משרד פיקוח, העיריה ל"מנכ, הממונה על החינוך העיר ראש סגנית, העיר ראש השתתפו בכנס

ספר ונציגי צוותי ההוראה, כמובן יחד עם הורים  בתי ומנהלי העירוני החינוך אגף, החינוך

 .לתלמידים מהעיר

גם  כמו, החינוך( במערכת הורים עם דיאלוג: גרוס )בנושא שמואל מר כלל הרצאה של הכנס

 ואנשי ההורים ידי על שהועלו בנושאים שיח פורה-עגולים ורב עבודה משותפת במסגרת שולחנות

 .החינוך

 

 פסיכולוגיה חיובית

 יסודיים-העל הספר בבתי החיובית תחום הפסיכולוגיה ללימודי תכנית נפתחה לראשונה השנה

 שעות 30 בת השתלמות, ומנהלים יועצים, מורים, החינוך צוותי עוברים התכנית במסגרת. בעיר

 לחקר מיטיב מרכז עם פעולה בשיתוף מועברת אשר, ההשתלמות. החיובית הפסיכולוגיה בתחומי

 באישיות החיוביים הערכים חיזוק על דגש שמה, הבינתחומי במרכז החיובית הפסיכולוגיה

 . והצלחה מוסר, חיים שמחת דוגמת הילדים ובסביבת

 רווחתם ובקידום בתלמידים אלו ערכים להטמעת מעשיים בכלים המחנכים את מציידת התכנית

 כלים להטמיע היא התכנית מטרת .פורמלי והבלתי הפורמלי החינוך ובמסגרות הפרטיים בחייהם

 והתמקדות חיזוק, עצמי המימוש קידום, הפרט של בחייו חיוביים והיבטים תכונות וטיפוח לזיהוי

 עם להתמודד מנת על וזאת, היומיום בחיי משמעות של התחושה והדגשת הסיפוק הגברת, באושר
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שבועיים, -התכנים מועברים לתלמידים במפגשים דו .התלמידים של ורגשיים חברתיים קשיים

 לכל אורך שנת הלימודים.

 להוצאה לפועל של פרויקטים שעליהם עבדו במשך השנה.

 

 הספרגינות אקולוגיות בבתי 

גינות אקולוגיות, במסגרתן התלמידים לומדים  12במהלך השנה הוקמו בבתי הספר בהרצליה 

מחוץ לכיתה ומתנסים בחוויות מעשיות מתחומי החקלאות. הקמת הגינות נעשתה בשיתוף 

 הוועדה החקלאית הרצליה ותחת הפיקוח של היחידה לאיכות הסביבה באגף שאיפ"ה. 

 השונים הקיימות בנושאי פעילה לימודים סביבת שיהוו גינות מטרת הפרויקט הייתה להקים

 הגדולות, על כל בערים שיש החקלאיות החוות את הספר, ובכך למעשה "לקרב" בית בתוך חצר

 הספר.  בית שטח לתוך יתרונותיהן,

 ירקות גידול: בנושאים יומיומית בפעילות לקחת חלק יוכלו במסגרת הפעילות בגינות הילדים

 הספר, שיתופי בית בגינת החיים עם בעלי היכרות, ערוגות והקמת חקלאות עבודת, ופירות

 עונות בטבע, מחזוריות החיים מחזורי, ומקיים בריא חיים אורח,  לסביבה האדם בין הפעולה

 שיתופי, משמעותית למידה על דגש שימת נעשה תוך זאת כל. השנה וטיפול בפסולת אורגנית

 .והסביבה הספר בית, לאדמה זיקה ויצירת האישית האחריות העצמת, פעולה

 לעשות שונים לימוד בתחומי מורים של רחב למגוון מאפשר הספר בבתי האקולוגיות הגינות מודל

 עבור משמעותי לשטח הגינה ומחקר, במהלכם הופכת למידה, תצפיות למטרות בשטח שימוש

, הורים ותלמידים בין פעולה שיתופי, מנהיגות קבוצות של יוזמות לצמוח יכולות התלמידים בו

 .ספר בתי בין עמיתים ולמידת פעולה ושיתופי צוותי הוראה

 

 פרלמנט הילדים

 פרלמנט הילדים בהרצליה. של השלישית הפעילות  תשנתשע"ה הייתה 

הן מבחינת ידע והן  ,וקם מתוך אמונה כי בהינתן לילדים הכלים הדרושיםהפרלמנט הילדים 

הם יהיו מסוגלים למפות ולאתר את מגוון הצרכים והאתגרים  ,מבחינת מיומנויות ביצוע

בסביבתם וליזום באופן פעיל פעולות אזרחיות שייתנו מענה לאתגרים אלה ויתרמו לחברה בה הם 

 חיים.  

שונים  נושאיםמובילות ומקדמות הפרלמנט פועל לאורך השנה במסגרת שלוש ועדות אשר 

. הוועדות המורכבות מנציגים הוועדו הן חינוך, בריאות וסינגור -המעניינים ומטרידים ילדים

חודש. בנוסף לוועדות, קיימת מועצת העיר המורכבת מד חת , אשר מתכנסות או' -בכיתות ה'

 פעמים בשנה. שלוש עם ראש העיר נפגשת ס. המועצה "כיתה ו' מכל בי ימנציג

נציגי הפרלמנט וראש העיר לגבי עיקרי פעילות הפרלמנט וקבלת אישורים במועצת העיר דנים 

 להוצאה לפועל של פרויקטים שעליהם עבדו במשך השנה.
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 דורי-הקשר הרב

התכנית מתקיימת בכל בתי ספר היסודיים בעיר כאשר בסדרת מפגשים מונחים לאורך השנה, 

 יעורים משותפים עם נכדיהם. מגיעים סבים וסבתות לבית הספר על מנת לעבור ולהעביר ש

 סבים -למבוגרים תלמידים בין ומפרה ייחודי דורי רב גשר מהווה" דורי הרב הקשר" תכנית

, מחשב ואינטרנט מיומנויות המבוגרים לומדים שבו מרתק במפגש. המתוקשבת בסביבה וסבתות

 מהמורשת תכנים, ציר הזמן על היסטוריות ציון לנקודות, משפחתי לסיפור התלמידים נחשפים

. טכנולוגיים באמצעים סיפור השורשים ותיעוד, משמעותית למידה תוך, זאת וכל היהודית

, וחשובה עמוקה ערכית חינוכית חוויה, ומבוגרים כאחד ילדים: למשתתפיה מקנה התוכנית

 כלפי הצעיר הדור של והקהילתית המשפחתית המודעות המחזק את פתוח דיאלוג המאפשרת

 .ישראל ותיקים במדינת אזרחים

 הסיפורים האישיים מועברים ל"בית התפוצות" ושם הם מתועדים לדורי דורות.

 

 

 סגירת בית ספר הרצל

בסוף שנת הלימודים תשע"ה נסגר בית הספר היסודי בשכונת יד התשעה. כיום,  ילדי הרצל 

לומדים בבתי הספר אילנות, יוחנני וברנר, כאשר התלמידים מגיעים באמצעות הסעות. סגירת 

בי"ס הרצל לוותה בתהליך הכנה ארוך של התלמידים, ההורים וצוותי ההוראה, כמו גם הכנתם 

טים. עיקר הקליטה נעשתה בבי"ס אילנות, אליו הגיעו כשני שליש מתלמידי של המוסדות הקול

 הרצל.  

 

 

התנדבויות, פעילות  –שת"פ עם המרכז הבינתחומי 

 באירועים

בשנה האחרונה הושם דגש רב על שיפור וחיזוק הקשרים עם המרכז הבינתחומי ושלוחותיו. בין 

הבינתחומי, מלגה משותפת לסטודנטים המתגוררים השאר, הוגברה ההשתתפות באירועי המרכז 

בשכונת יד התשעה, תמיכה באגודת הסטודנטים, שיתוף פעולה עם פרלמנט הילדים, אירועים 

 משותפים לבית הספר לקיימות והיחידה לאיכות הסביבה...
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 שת"פ עם קרן טרמפ –לימודי מתמטיקה ומדעים 
 

הושקה התכנית העירונית להגברת לימודי המדעים והמתמטיקה, בשיתוף קרן  2015בשנת 

"טראמפ". מטרת התכנית הינה להגדיל בצורה ניכרת את אחוז התלמידים שיילמדו לבגרות 

מורחבת במדעים ובמתמטיקה, בדגש על תלמידות. יעדי התכנית יכללו בין השאר שינוי בדרכי 

 גיות וההתפתחויות החדשות בתחום המדעים, שילוב המערך ההוראה תוך הכרת הטכנולו

 

האקדמי מתחומי המדע והטכנולוגיה במסגרות בתיה"ס, שימוש וחיזוק האינטליגנציה היצירתית 

 אצל התלמידים ועוד.

 

", במסגרתו 5-בשלב הראשון של התכנית הוקם במסגרת מרכזי הלמידה העירוניים "מועדון ה

יקבלו תלמידים מחטיבות הביניים והתיכונים תמיכה בלימודי המדעים והמתמטיקה ברמת חמש 

ספריים, תערוך תצפיות והדרכה -יחידות לימוד. בנוסף, התכנית תלווה את צוותי ההוראה הבית

ימים, תבנה ותתחזק אתר אינטרנט עירוני שיציע מערכים ותרגולים בנושא, בשיעורים המתקי

 תעבוד על הטעמת מיומנויות למידה מתקדמות וכדומה. 
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 אגף 

  הנדסה
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 מחלקת פיקוח על הבנייה
 

 מחלקת פיקוח על הבנייה ממונה על :

 פיקוח שוטף ויזום של  הבנייה המתרחשת בעיר. *

 הציבור בנושא בנייה.בדיקה וטיפול בתלונות  *

אכיפת חוק התכנון והבנייה, הכנת צווי הפסקה מנהליים ושיפוטיים, הכנת צווי הריסה  *

 מנהליים ושיפוטיים.

 הכנת החומר לכתבי אישום. *

 ותעודות גמר. 4טיפול בנושאי טופס  *

 טיפול במבנים מסוכנים. *

 

 פיקוח על הבנייה פועל במסלולים הבאים :

 

 ( פיקוח יזום ובדיקת הבנייה בשטח בהתאם להיתר הבנייה.1 : פיקוח יזום א.

 ותעודת גמר. 4( ביקורות בשלבי הבנייה השונים עם קבלת טופס 2   

( פיקוח בעקבות קבלת  תלונות הציבור בנושאי בנייה שמתרחשת נכון 3

 לרגע התלונה.

 

 פיקוח שוטף : סיורים שגרתיים בשטח לצורך גילוי עבירות בנייה. ב.

 

 עובדי המחלקה :

 מנהל המחלקה –לב -אינג' רן בר

 מזכירת המחלקה –גב' לימור בן עזרא 

 מפקח –אינג' ולדימיר פרוסמושקין 

 מפקח ומהנדס מבנים מסוכנים –אינג' גריגורי גומון 

 מפקח ומהנדס מח' מקלטים –אינג' מיכאל פיפלקס 

 מפקח -מוספטא חסדייה   -הנדסאי בניין 

 מפקח –יוני יונאי    -הנדסאי אדריכלות

 מפקח -יוני מוסטקיס  –הנדסאי אדריכלות 
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 : 2015סיכום הפעילות השוטפת במהלך שנת 

 

 פיקוח על הבנייה : .1

 

  ביקורות.  867נערכו  א. 

 מכתבי התראה. 335הופקו  ב. 

 צוי הפסקה מינהלים. 166הופקו  ג. 

 מינהליים.צוי הריסה      7הופקו  ד. 

 כתבי אישום.  45הוגשו  ה. 

 

 : 4טיפול בטפסי  .2

 

 4טפסי      95הופקו  א. 

 תעודות גמר לבנייה חדשה.     94הופקו  ב. 

 תעודות גמר לתוספות בנייה.     95הופקו  ג. 

 

 מבנים מסוכנים : .3

 

 דוחות מהנדס בודק. )סעיף זה אינו כולל ביקורים אשר התקיימו  22הופקו   א.

 במבנים שונים שאין צורך לדווח עליהם במיידי(.
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 תאום ובקרה לקתמח

 

 

 475 סה"כ נפתחו תיקי בקשות לטיפול ואישור:

 135 אישור תכניות סטטוטוריות של חב' החשמל )ת"א(:

   143 תאום תשתיות להיתרי חפירה:

 כולל:

 :107 עבור חב' החשמל 

   :101 מהם אישורי חיבורי חשמל ותקשורת 

  36 חברות תקשורת )בזק, הוט, סלקום, פרטנר(:עבור 

 39 אישור חיבורי ביוב/מים  

 24 אישור תכניות התארגנות להוצאת היתרי בניה: 

  192 טיפול בהוצאת היתרי המשטרה לעבודות שונות:

  37 הוצאת היתרי עבודה לפיתוח מתחמים )כולל התאגיד(:

 30 הוצאת היתרי עבודה לחסימות כבישים )פרטיות(:

 11 טיפול בבקשות להיתרי בניה עבור תשתיות וגורמים עירוניים:

 

מרכוס ערכה פרויקט ייחודי בהתאם להוראת מהנדס העיר עבור יח' -אדר' אירינה גולדנברג

  הנגישות העירונית :

  בדיקת הנגשה + דו"ח מעודכן של מצב נגישות בתי הספר לצורך קבלת תקציבי הנגשה

 מהמדינה. 
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 מחלקת רישוי בניה 

 

    :בניה  בקשות להיתר .1

 היתרי בניה בקשות שהוגשו רשות

*שטחים  בקשות 

 )מ"ר(

*שטחים  היתרים 

 )מ"ר(

יח"ד 

 חדשות

 1,059 140281 426 167,828 580 הרצליה

 8 2,172 30 2,342 30 כפר שמריהו

 1,067 142,453 *456 170,17 610 סה"כ

 

 עיקרי בלבד.* השטחים מתייחסים לשטח 

  .2015)מחצית שניה(, ההיתרים הוצאו במהלך שנת  2014* חלק מהבקשות שהוגשו ואושרו בשנת 

 

 פעילות מחלקת רישוי במסגרת ועדה מרחבית הרצליה: .2

 

 ממוצע תיקים לחודש סה"כ בקשות  סוג ועדה

 42 504 בדיקה והכנה לועדת משנה 

 16.6 200 בדיקה והכנה לועדת רשות רישוי 

 58.6                                  704סה"כ בקשות שנידונו :                                                      

 

 ועדת ערר:  .3

השתתפות בדיונים ומתן )הפעילות כוללת    27:      2015בשנת סה"כ עררים שהוגשו 

 ( .תשובות בכתב

 : רישוי עסקים .4

 155 –סה"כ בקשות לרישוי עסקים שנבדקו במחלקת רישוי 

 

 ₪13,009,541,31       –אגרות בניה בלבד  : הכנסות לתקופה  . 5

לרבות היתלים מ: כביש, מדרכה, ביוב, 2015היטלי פיתוח בגין היתרים שהופקו בשנת 

 ניקוז ומים מופיעים בדוחות מחושבו ב מח' גביה.
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 מחלקת כבישים
 
 

 עובדים: מנהלת מחלקה, שני מהנדסים ופקידה טכנית. 4כבישים מונה מחלקת 

 

 היקפי העבודה במחלקה:

 מפות טופוגרפיות שנבדקו מבחינת כניסה לרכב ומתן הנחיות פיתוח. 550 -כ .1

 נידנות לפני ועדה וכן ניתנת התייחסות לרובן גם לאחר הועדה. 450-כ

בשטח, ובמידת הצורך השלמת  4ס כן, כל המבנים שבוצעו נבדקו גם לקבלת טופ-כמו

 מדרכות ברחבי העיר.

 

 מתן מענה שוטף בנושא תחבורה ציבורית, הנגשת תחנות אוטובוס וסככות. .2

 

 מתן מענה שוטף בנושא נגישות. .3

 

 תכנון פרויקטים  .4

 א1985מתחם גליל ים א' הר/

 רחוב מולדת והאבוקה

 2030מתחם אלוני ים הר/

 רחוב ז'בוטינסקי

 1903הר/מתחם הילס 

 2073מתחם מרינה לי הר/

 1972מתחם תחנה מרכזית הר/

 צומת מנדלבלט שמואל הנגיד

 הבנים –בן גוריון 

 בר כוכבא –ברנר  –בן גוריון 

 רח' צה"ל

 רח' העצמאות קטע בן גוריון קהילת ציון

 מסלול תחבורה ציבורית –ליווי מת"צ 

 ת"א –שביל אופניים הרצליה 

 קטע דרומי –נוריות מזרח 

 

 ביצוע פרויקטים .5

 בן גוריון –צומת מרומזר סוקולוב 

  1920מתחם המכללות הר/

 רחוב זאב

 לייב יפה –צומת מוגבה כיבוש העבודה 

 פרויקטי שינויים גיאומטריים בעיר 

 



59 
 

חוות דעת למחלקות הסטטוטוריות בנושאי כבישים תחבורה ותנועה ומתן התייחסות לכל 

 התב"עות הנידנות בעיר.

 

של ועדת התנועה העירונית כולל סיורים מקדימים ליווי מול משרד התחבורה  ליווי שוטף .6

 תוך השתתפות בועדות.

 

  



60 
 

 מחלקת תכנון עיר

 

 ועדות: .1

 ישיבות מליאה. 4 -וישיבות ועדת משנה לתכנון ובניה  20התקיימו  2015במהלך שנת 

המלצות, ניתוח הכנת החומר לדיון בועדה, הכנת כוללת:  עיר עבודתה של מחלקת תכנון

 התנגדויות ותפעול שוטף של עבודת ועדת בנין עיר בכל הקשור לתכניות בנין עיר.

 

 

 :הכנת תכניות בנין עיר .2

 קידום ובקרה המחלקה אחראית על תכנון, הזמנת יועצים, עריכת מסמכי התכנית, מעקב     

 מול גורמי חוץ, וועדות התכנון.

 בסמכות מחוזית,  69בסמכות מקומית,  33תכניות מהן   102 טופלו  2015א. במהלך שנת 

למגורים, תעסוקה, מוסדות ציבור, תכניות מתאר כלל עירוניות, תכניות מתאר  ובכלל זה:     

 תוכניות נושאיות  ועוד.

 

/ב גליל ים מפורטת ב' 1985הר/ - במחלקת תכנון עיר 2015 -תוכניות גדולות שטופלו ב    

יחידות דיור. שטחי ציבור, איזור תעסוקה  2,900-הנמצאת בהפקדה. מתוכננים בה כ

 ומסחר, והמשך של פארק גליל ים.

 /יחידות דיור עם אזור תעסוקה, איזור  3,900  -מתוכננים לבניה כ אפולוניה 2053הר

 מלונאות, מסחר, שטחי ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים וגן לאומי אפולוניה.

 /יחידות דיור, מסוף תחבורתי, שטחי  1,500 -הוספת  כ קרית השחקים 2051הר

 ציבור ומסחר תוך המשך אורבני לפארק. 

 תוכנית  המאפשרת שימור מבנים ומרקמים  דבר  ,/שמ תכנית השימור2000הר

שיעלה  בעתיד את ערך הנכסים  באיזורים שבהם תתבצע התוכנית. )ראה נווה צדק 

 בת"א השוק הטורקי בחיפה שד' רוטשילד וכו(.

 /תכנית שמכוחה יתווספו  בניני דירות ויוסדר האיזור  /א צפון הרצליה2035הר , 

 שדה התעופה וגן רש"ל.

נה נערכה תחרות לתכנון המתחם הצפוני של העיר שיסדיר את איזור שדה במהלך הש

התעופה המתפתח. בימים אלו תתחיל עבודתו של צוות זוכה התחרות על רובע 

 יח"ד. 15,000מגורים בן 

 

 .הכנת תכנית מדיניות איסטרטגית לאיזור התעשיה 

 2202 תכנון חזית חוף ימה של הרצליה 

       

, 4/19, תמ"א/4/א/23תמ"א/תכניות מתאר ארציות:  6טופלו   2015 במהלך שנת

 .1, תמ"א 37/2, , תמ"א 35, תמ"א/13/9, תמ"א 4/16תמ"א/
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המחלקה דואגים לליווי תכנוני צמוד, הזמנת מתכננים ויועצים, הנחיה בעריכת עובדי     

וי תנאים , מעקב אחר מילגורמי חוץמחלקות העיריה ומול מסמכים, קידום ותאום מול 

 ודיווח על מצב סטטוטורי.

 תכניות בנין  25נקלטו במערכת המיחשוב )אלפא נומרית(   2015 במהלך שנת    

 חדשות )בסמכות מקומית ומחוזית(. עיר           

 

 שיתוף הציבור בהליכי תכנון עיר מעבר לנדרש בחוק התכנון והבנייה : .3

  תכנון העיר. באתר זה מתפרסמות באתר האינטרנט העירוני הוקצה מקום למידע על

 מצגות של כל התכניות שהוצגו לציבור.

  מידע: מערכת ייעודי  קרקע ועדכון שוטף של דפי המידע המאפשר לכל אזרח מידע אמין

 וכולל על הנכס שברשותו.

  אישור תכנית עיצוב ופיתוח אדריכלי בוועדה המקומית כפרקטיקה קבועה גם אם אין

 הדבר נדרש בתכנית.

 

 רוייקט יעודי קרקע :פ .4

באחריות ובניהול המחלקה נמצא פרוייקט "מחשוב יעודי קרקע" הכולל מחשוב המידע 

 תכניות בנין עיר בצורה גראפית ואלפא נומרית, בקרת  2000התכנוני של מעל 

איכות המידע, הטמעת המידע ובניית תשתית של זכויות ונתונים אמינים ומהימנים לאזרח 

 ולבעל המקצוע.

 

ניתן להפיק מידע ממוחשב מן המערכת, כולל קבלת נתוני תכנון ויעודי קרקע מאתר  

 האינטרנט העירוני.

 

המידע במערכת "יעודי קרקע"  ובאתר האינטרנט נמצא בעדכון מתמיד לגבי כל תכנית חדשה 

משלביה הראשונים של ההכנה ועד לאישורה הסופי. כמו כן, מבוצעת בקרה תמידית על 

שנקלט ועל החומר הקלוט הקיים במערכת, ובמידת הצורך מבוצעים תיקונים החומר החדש 

 של החומר הנ"ל.

 

 טיפול בנושאים מיוחדים : .5

 ייצוג הועדה המקומית בנושאים מרכזיים על סדר יומה, כגון:

 תכנית חזית הים: מעורבות בתכניות ותכנון ארצי לחופי ימה של הרצליה והמצוקים 

 ניות הפחתת פליטת גזי חממה וכן טיפול בפסולת.ייצוג עירית הרצליה בתוכ 

  .תיאום בנושאי תכנון שונים מול הרשויות הסמוכות )רמת השרון, רעננה, מ.א

 דרום השרון(.
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 מעקב סטטוטורי : .6

 טיפול בהפקדה ובמתן תוקף , על פי הקבוע בחוק  התכנון והבניה,  הודעות אישיות לבעלי       

ייצוג הועדה המקומית בועדות התכנון  הגובלות,  פרסום באתר,הקרקע ולבעלי חלקות 

 ארצית ומשרדי הממשלה השונים(. ועדה מחוזית, ועדת ערר מחוזית, מועצה ,השונות
 

 :תכנונימידע  .7

 בקשות לתיק מידע ) מפה טופוגרפית(. 533  הוגשו .א

 בקשות לדפי מידע. 105 .ב

 בקשות לחידוש מידע ) הליך מקוצר( 136 .ג

מידע לציבור ולגורמים מקצועיים בנושאים: תכניות בנין עיר בהכנה, עקרונות תכנון  .ד

 חומר רקע  וכד'. 

 הכנת קבצים ממוחשבים למתכנני חוץ לגורמים שונים ברשות מקומית. .ה

 לגורמי פנים, הקצאות, שטחי ציבור.מידע תכנוני  .ו

 

 ליווי אדריכלי : .8

 1839ליווי אדריכלי ואישור תכניות בינוי ועיצוב אדריכלי במתחמים קיימים/חדשים: הר/

/א בנין 1730– 1621"זרובבל", הר/ - 1819"הבריגדה היהודית", הר/ 1960"המסילה", הר/

/ב 1985גליל ים , הר/מק/ –/א 1985הבינתחומי  הר/ 1920/1העיריה  ותכנית הר/

תע"ש השרון  תכניות אלו   1/א אפולוניה , מש/1004תמ"ל//ד, 1985/ג, הר/מק/1985הר/מק/

 נסרקות באתר העיריה לאחר אישורן. 
 

 ליווי וטיפול סטטוטורי בתכניות לצרכי רישום : . 9

 תצ"רים ביוזמה פרטית ויוזמה של הוועדה. 35מחלקת תכנון עיר מטפלת ומלווה 

 

 נציגות בצוות הכנת הנחיות מרחביות. –הנחיות מרחביות   .10

 לחוק התכנון 101הוקם צוות לטיפול בהנחיות מרחביות עפ"י תיקון 

 והבניה.

       

בנושאים תכנוניים: נציגות בועדת  שילוט, הנחיות סיוע בגיבוש מדיניות עירונית  .11

 ומדיניות ברישוי עסקים.
 

 שמאות והשבחה: .12

 מגביית היטל השבחה. ₪  מיליון  155 -כ 2015 -צפי ההכנסות  הכספיות  ב

 (.2011)לא סופי, נכון עד לנובמבר  

שומות בגין היתרי  437שומות בגין עסקאות מכר.  285 -ב 2015השמאים טפלו במהלך 

 היתרים בגין העדר חבות בהיטל השבחה. 220בניה. 

 השמאים נותנים שירות לקהל בבעיות הקשורות לשומות והיטלי השבחה

ליווי צמוד את התוכניות השונות  הנובעים מהתבעו"ת השונות, כמו כן  הם מלווים 

 באגף.
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 המחלקה להתחדשות עירונית
 

 רקע .1

 המחלקה אחראית על כלל סדר היום התכנוני של ההתחדשות העירונית ברחבי העיר.

 

 תחומי פעילות .2

  38תמ"א  

 פינוי בינוי 

  תכניות בניין עיר להתחדשות עירונית 

   חידוש מתחמים עירוניים במרחב הציבורי 

  שיתוף ציבור והסברה 

  חידוש מתחמי מסחר 

 קביעת מדיניות ואסטרטגיה לקידום תחום ההתחדשות העירונית 

  

 חזון .3

המחלקה להתחדשות עירונית תפעל לחידוש הרקמה העירונית הקיימת והמרחב העירוני 

תוך התוויית מסגרת תכנונית, תהליכים תכנוניים, ויצירת סט כלים ייחודי. אילו ייצרו 

עירונית איכותית, התואמת את רוח הזמן והמקום ומציעה מגוון פתרונות דיור  סביבה

 ויהוו בסיס לחיזוק הרקמה העירונית הקיימת בכלל ואזור מרכז העיר בפרט.

התהליכים ייעשו תוך שיתוף פעולה עם מחלקות העירייה השונות, שיתוף הציבור 

 ושמירה על קשר הדוק עם קהילת התושבים בעיר.

 

  מטרות .4

 חידוש ושיפור המרחב העירוני והתאמתו לצרכים המשתנים. .א

בעיר תוך התוויית מסגרת תכנונית התואמת את העיר  38קידום תחום תמ"א  .ב

 הרצליה.  

 קידום מתחמים ייעודיים לפינוי בינוי. .ג

 מתן מענה והסברה לתושבים. .ד

אזור התוויית פעולות לחידוש רחוב סוקולוב והרחובות הסמוכים לו כחלק מתפיסת  .ה

 מרכז העיר כליבה של ההתחדשות העירונית.
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 תחומי פעילות .5

 

 38תמ"א  .א

 

 כללי

 פתיחת בקשות להיתר וטיפול בבקשה עד להוצאת היתר. .1

 מתן מענה ומידע שוטף לתושבים, מתכננים, יזמים. .2

 התוויית מדיניות לקידום הפרויקטים. .3

 פרוגרמה לצרכי ציבור ותשתיות נוספות. -עדכונים .4

 

  38תמ"א -נתונים

 מס' יח"ד לתוספת כמות סוג

 316 38 פתיחת בקשה

אישור בתנאים בוועדה 

 המקומית

109 883 

 216 35 היתרי בנייה

 250 42 בקשות לתיאום מקדים

 

 תכניות  .ב

 המחלקה להתחדשות עירונית אחראית על קידום וליווי תכניות בניין עיר לפי החלוקה הבאה:

 למתחמים של פינוי בינויתכניות בניין עיר  .1

 38תכניות המשלבות זכויות מתמ"א  .2

 תכניות בניין עיר לחידוש מתחמים קיימים .3

 תכניות אסטרטגיות נושאיות להתחדשות עירונית .4

 תכניות להתוויית מדיניות להתחדשות עירונית .5

 תכנית המתאר העירונית .6

 

 תכניות. 40-כיום מטפלת המחלקה בכ

הכוונה והנחיית מתכננים ויזמים להכנת יועצים,  עםתקשרות ההטיפול השוטף כולל: 

הכנת התכניות לדיונים בוועדה המקומית ת, ועריכת מסמכי התכניהתכניות, בקרה על 

בשלבים הסטטוטוריים טיפול  ,מול גורמי חוץ קידום ובקרה מעקבובוועדה המחוזית, 

 השונים.
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 2015ציוני דרך לשנת  -תכניות  .ג

בדקה וקבעה את  התכנית -שות עירונית במרכז העירהתכנית האסטרטגית להתחד (1

הקיבולות האפשריות לתוספת יחידות דיור באזור מרכז העיר בהליכי התחדשות עירונית 

תוך שמירה על איכות החיים בעיר בעיקר בהיבטים של תשתיות למבני ציבור, צרכי חינוך 

 27/05/2015בתאריך    557והסדרי תנועה ותחבורה. ועדת משנה  בישיבתה מספר  

 החליטה לאשר את התכנית המהווה כלי עירוני ניהולי לכל נושא התחדשות מרכז העיר.

 

התכנית הומלצה השנה להפקדה פעם נוספת ע"י  -תכנית המתאר העירונית -2530הר/ (2

 28/12/2015-. ביום ה69בישיבתה מס'  05/05/2015-מליאת הוועדה המקומית ביום ה

 החליטה הוועדה המחוזית על הפקדת התכנית בתנאים. 831 בישיבת המליאה מס'

 

הסמכת הוועדה המקומית כוועדה עצמאית מיוחדת הרשאית להפקיד ולאשר תכניות  (3

 לפינוי בינוי בסמכותה

 

 הסברה, שיתוף ציבור וקשר לתושב .ד

שיתוף הציבור ומעורבות התושבים בעיר עומדים בבסיסם של תהליכי התחדשות עירונית 

לכך פועלת המחלקה ליצירת מערך הסברה בהיר ונגיש לתושב ולשאר בעלי העניין בהתאם 

 בתהליכים.

 מפגשים לשיתוף ציבור

 במהלך השנה נערכו ע"י המחלקה חמישה מפגשים לשיתוף ציבור:

 ועדי בתים עירוני כנס – 15/1/15

 מתחם הנדיב -יתוף ציבור להתחדשות עירוניתש – 25/2/15

 מתחם ויצמן -תכנית לפינוי בינוי -ציבורשיתוף  – 25/3/15

 מתחם מעונות שרה –תכנית לפינוי בינוי  -שיתוף ציבור – 19/7/15

 שיכון דרום-תכנית לפינוי בינוי -שיתוף ציבור -29/11/15

 

 סיכומי המפגשים מתפרסמים באתר האינטרנט העירוני בדף המחלקה להתחדשות עירונית.

 

 אינטרנט

קה מתוחזק ע"י צוות המחלקה באופן שוטף ולאורך כל השנה אתר האינטרנט של המחל

התעדכנו בו התכנים הבאים: מצגות ותכניות שהוצגו במסגרת שיתוף הציבור, דוגמאות 

 ברחבי העיר, חומר מקצועי והנחיות רלוונטיות. 38לפרוייקטים של תמ"א 

 

טף וקבוע עם רישומה מתעדכן באופן שו GIS -ע"ג מערכת ה  38סימון הפרוייקטים מכוח תמ"א 

 במערכת של כל בקשה משלב התיאום המקדים.
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 קבלת קהל

ימים. בנוסף מתקיימות  3שעות בשבוע. שעות אילו מתפרשות על פני  9המחלקה מקבלת קהל 

 פגישות מתואמות מראש עם פונים וקהל בשעות העבודה השוטפות.

 

 קהל. פניות במסגרת קבלת 2,000-במהלך השנה  התקבלו במחלקה כ

 כעשרות פניות טלפוניות ופניות בכתב. מדי חודשבנוסף נענות 
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 המחלקה לפיתוח סביבתי

 

המחלקה אחראית על התכנון הנופי במרחב הציבורי. הפרויקטים המנוהלים על ידי מטופלים החל 

בשלב הפרוגרמה, התכנון, המכרז וכלה בביצוע, תוך שיתוף, מחלקות אחרות הרלוונטיות בנושא 

 הפרויקט.

בפרוייקטים המנוהלים ע"י מח' אחרות באגף,הננו מעורבים בתכנון תוך שימת דגש על העיצוב 

 במרחב הציבורי, בביצוע, ובבדיקה ואישור החשבונות .

 

  פעילות המחלקה כוללת:

 ניהול פרויקטים. *

ליווי, תכנון וביצוע פרוייקטים המנוהלים ע"י מחלקות אחרות באגף, בתחום הפיתוח  *

 הנופי, כולל בדיקת חשבונות.

 בדיקת תכניות של החברה לפיתוח הרצליה ואגף תב"ל. *

 .4בדיקת תכניות פיתוח שטח כחלק בלתי נפרד מהיתר הבניה, ומתן אישור לטופס  *

 מדור מזכירות וניהול חשבונות *

 
 משרות: 4  -צוות המחלקה מונה ארבע נשים, 

 
 מנהלת המחלקה. -רחל בנגום, מעצבת סביבתית  .1

אחראית בעיקר על בדיקה ואישור תכניות פיתוח שטח בהיתרי  –נירה אג'י, הנדסאית נוף  .2

 בניה.

 ניהול אדמניסטרטיבי. -מירי מזור  .3

 ליווי פרויקטים. –אדריכלית נוף  –דפנה תמיר  .4

 

 

 פרוייקטים בניהול המחלקה 

 

 שם 
 הפרוייקט

 סטטוס
 פרוייקט 

 
 פיתוח חצר בי"ס תיכון הראשונים

 
 ביצוע כולל בדיקת חשבון סופיהושלם 

 
 2פארק שלב ג' 

 
 הכנה למכרז

 
 דק עץ בפארק שלב ב'

 
 תכנון + מכרז

 
 הצללות בפארק

 
 בתכנון

 
 20גשר להולכי רגל מעל כביש 

 
 בתכנון

 
 גינת כלבים בפארק

 
 בביצוע
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 תכנון פארק גליל ים
 

 שביל צמרות
 

 בתכנון
 

 שצ"פ מורדי גיטאות
 

 בתכנון
 

 
 1960אקליפטוסים בתבע  פ"שצ

 
 בתכנון

 
 גן רזיאל )גבעת הפרחים(

 
 בתכנון

 
 מועדון פטנג

 
 בתכנון

 
 בי"ס לאומנויות רח' המדע

 
 הושלם ביצוע

 

 
 פרוייקטים בניהול מחלקות אחרות 

 
 שם 

 הפרוייקט
 סטטוס
 פרוייקט

 
 א' 1985מתחם גליל ים ת.ב.ע 

 
 בתכנון

 
 1903הרצליה הילס הר 

 
 בתכנון

 
 

  2073מרינה לי הר 
 

 בתכנון
 

 
 רחוב מולדת 

 

 
 בתכנון

 
 צומת סוקולוב/בן גוריון 

 שינויים גאומטרים ועבודות פיתוח
 

 
 בביצוע

 
 רח' דן שומרון

 
 בביצוע

  
 

 
 מירי -מדור מזכירות וניהול חשבונות 

 
 נכנס/יוצא ועוד ...עבודות מזכירות שוטפות, כגון: מענה לטלפון, טיפול ביומן, מעקב דואר   -

 עריכת טבלאות מעקב תקציבי של פרוייקטים.  -

 הדפסת אומדנים לעבודות שונות. -

 טיפול בעריכת חישוב שכ"ט למתכננים / מפקחים מול חשבת האגף. -

 הוצאת הזמנות עבודה למתכננים / מנהלי פרוייקטים ובכלל .  -

 הכנה ופרסום מכרזים ו/או הצעות מחיר לעבודות שונות. -

 טיפול בפניות ותלונות תושבים.  -

 טיפול בחשבונות קבלנים, מתכננים, מנהלי פרוייקטים וספקים שונים. -

 טיפול בהזמנת העתקות שמש ובדיקת חשבונות מכון ההעתקות. -
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 טיפול בחשבונות מעבדות קרקע. -

 שונות 

 מתן מענה לפניות ותלונות תושבים. -

 מתן מענה לפניות נציבת תלונות .  -

 בתכניות בנין עיר.מעורבות  -

 ופילרים נוספים לבזק וחברת N.G.Nבדיקה ואישור מיקום תט"זים, ארונות  -

 החשמל.     

 ועדת נגישות עירונים   -

  ועדת פיסול     -
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 מחלקת בניה ציבורית 

 

 

  2015הכנת פרוגרמות,תכנון,היתרי בניה וחומר למכרז במהלך  .א

 

   עבודות פנים  –בנין העירייה החדש  .1

  שיפוץ בית  הגימלאי ברחוב סירקין .2

    מיזוג אולם ספורט בי"ס אלון .3

 פיתוח מתחם בית פוסטר .4

 אולם ספורט חט"ב זאב .5

 בית כנסת שיכון דרום .6

 18בניית קיר תומך פנחס רוזן  .7

 91בניית גדר הרב קוק  .8

 בפארק WOWמתקן  .9

 הקמת ארכיב אגף הנדסה בבניין העירייה החדש .10

 

 

   2015עבודות בניה ושיפוצים שהסתיימו או בהקמה  .ב

 

 4לקראת טופס    מיזוג ספורט בי"ס וולפסון .1

 הסתיים  שיפוץ שירותים אולם ספורט היובל .2

 הסתיים טיפול נגד החלקה גשר ה. רגל תחנת הרכבת .3

 תיקונים ומסירות   חמ"ל -בנין העירייה החדש .4

 איטום גג מוזיאון הרצליה .5

 הסתיים    הריסת בית מכבי .6

 הסתיים   חיזוק תקרה בריכת נורדאו .7

 הסתיים   בניית קיר תומך גן בארי .8

 הסתיים  מוקד ועירייה    P..Iהקמת מרכזיית  .9

 הסתיים  מילוי וצילום בור ברח' המנופים .10

 

 

 



71 
 

 

 

 אגף משאבי אנוש
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 אגף משאבי אנוש  

 
  אגף משאבי אנוש -מטרות על  . 1

 במערכת העירונית.טיפוח והשבחת המשאב האנושי  .א

 דאגה לעובד לאורך מחזור חייו בארגון. .ב

 מימוש מערכת היחסים של עובד מעביד על פי חוקת העבודה. .ג

 פיתוח , העשרה , קידום ויצירת אתגר ועניין. –"תחזוקת" העובדים  .ד

 דאגה לרווחת הפרט. .ה

 התמקצעות ומקצועיות העובדים. .ו

 הובלת תהליכים של פיתוח ארגוני. .ז

 וחתירה למימוש והענות לצפיות / דרישות העובדים.תיאום ציפיות  .ח

 ניהול מצבת כוח אדם. .ט

 התאמת עובדים לתפקידי הרשות במטרה להבטיח שירות מטבי ללקוחות חיצוניים.  .י

 קיום קשר רציף עם גורמי חוץ. .יא

 שמירה על מערכת יחסי עבודה תקינים. .יב

 

 5201עקרי הפעילויות שביצע האגף בשנת   . 2

 עובדים חדשים.מיון וגיוס  .א

המשך שיפור תהליך קליטת עובד חדש בעירייה ובדיקת שביעות רצון עובדים חדשים  .ב

 מתהליך קליטתם.

 טיפול בעובדים המסיימים את עבודתם , פרישה לגמלאות , פיטורין  והתפטרות. .ג

פיתוח ושיפור הידע המקצועי באמצעות השתלמויות , ימי עיון , סמינרים , השלמת  .ד

 , רכישת השכלה אקדמאית , תואר ראשון ושני. והרחבת השכלה

 בדיקת אפקטיביות והדרכות בתחומים שונים. .ה

 בדיקת תלושי שכר למול תיקי העובדים. .ו

 פיתוח ארגוני. .ז

 

 הפעלת הסכמים קיבוציים   -ניהול כוח אדם . 3

 

 תגמול למועסקים ב"בתי הספר של החופש הגדול" א.

 (11/205בענייני עובדים מס'  עפ"י הודעת מרכז השלטון המקומי )הודעה

בבית הספר בו  21/7/15עד  1/7/15ימי עבודה במהלך התקופה שבין  10זכאי עובד שמועסק במשך 

)או חלק ₪  750מופעל פרויקט "בתי הספר של החופש הגדול" יהיה זכאי לתוספת שקלית בת 

 יחסי עפ"י ימי עבודה בפועל(.  
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 עדכון שכר פקח מסייעב. 

לפקח מסייע לכל יום ₪  50.-הודעת מרכז השלטון המקומי ניתן אישור עקרוני לתוספת עפ"י 

 עבודה מלא בו פעל עם שוטר במסגרת מערכי אכיפה עירוניים, פיילוט השיטור העירוני.

 אישורים עקרוניים אלו אושרו ע"י הממונה על השכר במשרד האוצר.

 

 סייעות רפאיות ג.

 (14/2015ומי )הודעה בענייניי עובדים מס' עפ"י הודעת מרכז השלטון המק

 10חודשים בשנה במקום  12הוחלט כי משרד החינוך יגדיל השתתפותו בהעסקת סייעות רפואיות 

ימי  22-ימים ל 18-חודשים תגדל מ 12חודשים, כפי שהיה הנהוג עד כה, חופשה שנתית למועסקות 

 בשנה. ימים 30 -ימים ל 25 -חופשה בשנה, חופשת מחלה תגדל מ

 .1/7/2015בתחולה מיום  10%כמו"כ זכאיות הסייעות הרפואיות לתוספת 

 

    גמול מומחיות לעובדים סוציאליים . ד

בדבר תשלום תוספת שכר לעובדים הסוציאליים בעלי תעודת  1/2/2015נחתם הסכם קיבוצי מיום 

מהשכר  4%מומחיות כמוגדר בהסכם עובד סוציאלי מומחה יהיה זכאי לתוספת שכר בשיעור 

המשולב. עובד סוציאלי מומחה הינו עובד סוציאלי שהוכר כעובד סוציאלי בכיר או מומחה שהינו 

 והציג אישור זכאות כמפורט בהסכם.  בעל תואר שני

 

  דרגות אישיות לעובדים מצטיינים. ה

מרכז השלטון המקומי בשיתוף עם משרד הפנים, הציב כללים מנחים לגבי מתן דרגות אישיות 

 לעובדים ברשויות. 

מתן דרגה אישית לעובד שהגיע לשיא מתח הדרגות הצמוד לתפקידו ואין עוד ביכולתו להתקדם 

 רגות. בסולם הד

 מטרת הענקת הדרגות האישיות: עידוד מצויינות לתגמול עובדים מצטיינים.

לקידום תהליך זה הוקמה ועדה לעידוד מצוינות והענקת דרגות אישיות בהרכב של מנכ"ל 

 העירייה, משנה למנכ"ל למשאבי אנוש, יו"ר ועד העובדים ונציג ציבור. 

 -רגה אישית, תתאפשר הענקת דרגות אישיות לבכפוף לעקרונות והקריטריונים שנקבעו למתן ד

  5%עד  3%

 

מקרב עובדי הרשות, בהתחשב בגודל הרשות, למספר העובדים המועסקים בה ובכפוף ליכולת 

 התקציבית של הרשות. 

 עובדים מצטיינים שעמדו בכל הקריטריונים המזכים. 76 –ניתנו דרגות אישיות ל  2015בשנת 
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 מיון וגיוס עובדים. 4

 

 עובדים מינהליים חדשים בחלוקה כדלקמן:  220גויסו לעבודה בעיריית הרצליה  2015בשנת  

 אגף/ מחלקה מספר עובדים

 מוקד עירוני  6

 מחשוב ומערכות מידע  1

 הנהלה כללית  10

 סטודנטים מתמחים –מרכז הצעירים  5

 הנדסה 5

 שאיפ"ה + איכות הסביבה, רשות החופים 11

 כספי + נכסים מינהל 14

 חינוך כללי, עובדי מינהל, יח' הבריאות 6

 תב"ל 5

 שירות פסיכולוגי 6

 מחלקת רווחה 26

 סייעות לגננות כולל סייעות מתגברות 24

סייעות בחינוך מיוחד וסייעות לגננות בחינוך  54

 המיוחד  כולל חונכות צמודות 

 סייעות רפואיות 18

 אגף תרבות נוער וספורט 8

 ספרייה עירונית + ספריות לוין  2

חינוך, בתי ספר עובדי מינהל מזכירות + אבות  15

 בית + לבורנטים

 ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי 4

 סה"כ עובדים  220

 

 

יש לציין כי בשנה זו נוספו לעירייה משרות חדשות ובעקבות כך נפתחו תקנים חדשים למשרות 

 אלה:

הנהלת העירייה החליטה על הקמת אגף חדש שיקרא אגף  -אגף ביטחון וסדר ציבורי    .1

הועברה האחריות על ביצוע משימות  1/8/2015הביטחון והסדר הציבורי. החל מיום 

הביטחון מאגף תב"ל לאגף החדש וכן כל משימות הפיקוח הועברו מידי אגף שאיפה. 

 להחלטה זו שתי משמעויות:

 שאיפה ומאגף תב"ל לאחריות אגף הביטחון והסדר הציבורי. העברת כ"א מאגף .א

העברת תקציבים שוטפים )שכר ושעות נוספות( מאגף תב"ל ושאיפה לאחריות  .ב

 אגף הביטחון והסדר הציבורי.
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 –פרויקט התמחות סטודנטים בעיריית הרצליה  .2

אישי בשוק סטודנטים תושבי העיר במסגרת פיתוח  5שולבו בעירית הרצליה  2015בשנת 

 תהעבודה במטרה להכין אותם ליציאה לשוק העבודה הישראלי. ולאפשר לאוכלוסיי

סטודנטים תושבי העיר לרכוש יתרון יחסי בעולם העבודה ולצבור קשרים שיסיעו 

 בהשתלבותם.

 יתרונות הפרויקט:

 רכישת ניסיון מקצועי ותעסוקתי, קבלת מכתב המלצה בתום ההתמחות. –לסטודנטים 

 תוספת כח אדם איכותי לייעול עבודת העירייה ולשיפור הקשר עם התושב. –לעירייה 

 עידוד סטודנטים להישאר לגור בהרצליה לאחר הלימודים. -לעיר

 

גיוס כ"א בוצע בתהליך של פרסום מכרזים למשרות פנויות והופעת המועמדים בפני  .3

במקביל פורסמו  ועדת בחינה אשר בחרה באופן מקצועי במועמד המתאים ביותר.

אינטרנט העירוני, כמו"כ גויסו עובדים באמצעות פניה ללשכות המודעות דרושים באתר 

 עוסקות בתחום. ההתעסוקה או לחברות כ"א 

 מכרזים. 121פורסמו  2015בשנת   

 

  5201להלן פירוט התפקידים שאוישו במהלך שנת 

 6 מוקדנים 

 מנהל אגף ביטחון וסדר ציבורי 

 2  עירוניפקחי שיטור 

 1 פקח עירוני 

  מנהלת חשבונות בחשבות אגף הנדסה 

 מנהלת מחלקת תכנון, אדריכלית העיר 

 2  בודקי תוכניות במחלקת רישוי בניה 

 מזכירת פרונדסק, מ"מ 

 מנהל מדור לתנועה ובטיחות בדרכים 

  מנהלת תחום מכרזים ותמיכות 

 מזכירות  בשעות אחה"צ בלשכת מנכ"ל 

 דוברות מנהל המדיה החדשה בלשכת ה 

 רכז סטודנטים 

 פקידה בחשבות אגף החינוך 

 מפקחת כספית למוסדות חינוך ורכזת ניהול עצמי על בתי ספר 

 רכזת הגיל הרך במחלקת גני ילדים 

 מזכירה מישנית בביה"ס אלון 
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 אחראי משק ותחזוקה בביה"ס יסודי רמב"ם 

 ספרנית בביה"ס אלון 

 מנהלת ספריה , סניף נווה ישראל 

 מב"ם, מ"מספרנית ביה"ס ר 

 ספרנית ביה"ס וולפסון, מ"מ 

  מסייעת לקידום חינוך לבריאות ואורח חיים בריא ליחידת הבריאות 

  מדריך מועדון צבר ביחידת הבריאות 

  מנהלת חשבונות בחט"ב שמואל הנגיד 

 אחראי למשק ותחזוקה חט"ב רעות + ביה"ס הרצל 

  לבורנט בחט"ב זאב ואשכול פיס 

 6 פסיכולוגים 

  בביה"ס תיכון הראשוניםעוזר טכני 

  לבורנטית בתיכון היובל 

  מזכירה מילוי מקום בתיכון הנדסאים 

  ביה"ס רמב"ם –אחראי משק ותחזוקה 

  מתאמת שדרוג המרחב הציבורי באגף שאיפ"ה 

  מנהל מדור קיימות באיכות הסביבה 

  רכז חינוך והסברה באיכות הסביבה 

 8 מצילים זמניים 

 חשמלאי מוסמך באגף תב"ל 

 מנהל בית קינן 

  עובד תחזוקה באגף תב"ל 

 2 פקידות במחלקת תחזוקה באגף תב"ל 

 אחראי תמיכה ושרות מחשוב במוסדות חינוך 

  חשבת אגף תנו"ס 

 מנהל האצטדיון העירוני 

 מנהלת מוזיאון בית הראשונים 

 מנהל משכן האומנים בהרצליה 

  עובד אחזקה באולם ספורט 

 י רכזת הדרכה במרכז לחינוך וספורט ימ 

 מנהל מועדון השחמט 

 ספרנית בספריה העירונית 

  אחראית לשירותים טכניים במערכת הספריות 
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 פקידה במחלקת כלכלה ותקצוב , מ"מ 

 רכזת פיקוח תקציבי במחלקת התקצוב 

 חשבת שכר, מ"מ 

 3  פקידות קבלה במחלקת הכנסות העיריה 

 2 פקידות שומה במחלקת הכנסות העירייה 

 2 מחלקת הכנסות העיריה נציגות שירות טלפוני ב 

 עוזר מנהלית , מ"מ במחלקת נכסי העירייה 

 מנהלת מדור נכסים וקרקעות במחלקת נכסי העירייה 

  מזכירת מנהל נשים, מ"מ 

 אחראית תחום נושא גיוס וכ"א באגף משאבי אנוש 

 מזכירה בלשכה משפטית 

 5  סטודנטים במסגרת התמחות 

 9  סיייעות גני ילדים 

 15  בגני ילדיםסייעות מתגברות 

 60 סיייעות בחינוך המיוחד 

 18 סייעות רפואיות 

 12 עובדים סוציאלים 

 6 מדריכים במועדוניות 

 4 מרכזות במועדוניות 

  מתאמת מתנדבים 

 מטפלת בשעות אחה"צ במועדונית 

  אם בית במועדונית 

 

 עובדים.  220סה"כ 

 

 ( : 30/8/15עד  1/9/14 –) מ  2014-2015כמו"כ נקלטו בשנת 

 

 עובדי הוראה בבתי הספר התיכוניים  39

 עובדי הוראה, מורים בשעות אפקטיביות. 324

 

 2015להלן רשימת המכרזים שפורסמו בשנת 

 בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך

  מנהלת חשבונותX2 

  רכזת רישום ושיבוץ לגיל הרךX2 

 מזכירה למח' המשפטית 
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 חשמלאי מוסמך 

  הדרכה במרכז לחינוך וספורט ימירכז 

 מדריכות למועדונית בי"ס יסודי 

  מרכז מועדוניות גילאי בי"ס יסודיX2 

 מדריך ראשי למועדונית בי"ס יסודי 

  פסיכולוגX2 

 אחראי תמיכה ושירות מחשוב מוסדות חינוך 

  טכנאי מחשבים לתיכון דורX2 

 מזכירת ועדות העירייה וועדת ערר לארנונה 

 זורי במח' רשוי בניהבודק תוכניות א 

 סגן מנהל מח' רווחה 

 מנהל תחנת הצלה 

  מנהל מדור ארגון ומינהל 

 אחראית למדור עיון בספריה הראשית 

 מנהל ספריה סניף נווה ישראל 

  רכז סטודנטים 

  מצילים ראשייםX2 

 מ"מ עו"ס נערות וצעירות 

 4 עו"ס לתחום פרט משפחה וילדים בסיכון 

  תיכון הראשונים  –מ"מ מזכירה פדגוגית 

 פקיד כח אדם 

 מפקחים עירונים 

 חשמלאי מוסמך 

 מנהל אולם ספורט הראשונים 

 רכז תחום בתי ספר על יסודיים 

  מנהלת מדור פקודות יומן 

 סגן מהנדס העיר לתכנון 

 מתכנן קהילתי במח' להתחדשות עירונית 

 חשב שכר 

 מפקח גינון ואחראי מערכת המים בפארק הרצליה 

  ובקרהמהנדס פקוח 

  38בודק תוכניות אזורי תמ"א 

 מנהלת המחלקה להתחדשות עירונית 
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  38מנהל מדור תמ"א 

 מתכנן ערים 

  מזכירת שרות פרונדסק מח' רשוי בניה 

 עוזר /ת מנהל לשירות הפסיכולוגי 

 מנהלת לשכת מנכ"ל 

 מנהל מח' רכב ובטיחות בדרכים 

 סיירי בטחון 

 מנהל מוזיאון בית ראשונים בהרצליה 

  מפתן ארזעו"ס 

 מנהלת מדור הוצאה לפועל מח' הגביה 

  מפקח ארנונהX2 

 ספרנית לספריה העירונית 

  מזכירה ראשית לביה"ס ברנרX3 

 מפקח ליחידה לאיכות הסביבה 

 עו"ס לטפול בגברים במרכז למניעת אלימות במשפחה 

 מנהל היחידה לקידום נוער 

 מנהל אולם ספורט בי"ס ברנדיס 

 כללים  מזכירת המח' לשרותיםX2 

 מהנדס ניקוז כבישים 

 מנהלת חשבונות בי"ס תיכון היובל 

 רכזת תחום בתי ספר יסודיים, אגף החינוך והרווחה 

 מנהלת מדור התאמות אשראי 

 אדריכל העיר 

  )נציב פניות ותלונות הציבור ) בוטל 

 מנהל מרכז הצעירים הרצליה 

 רכז מרכז היזמות הטכנולוגי במרכז הצעירים 

 ות וניהול עצמימנהל מדור הקצא 

 מנהל מדור נכסים וקרקעות 

  מח' רשוי על הבניה  38בודקי תוכניות אזורי תמ"א 

 מנהל מנהיג חינוכי לניהול ביה"ס תיכון היובל 

  עו"ס לתחום נכויותX2 

 מ"מ עו"ס קשישים 

 אחראי מנב"ס חט"ב בן גוריון 
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 מנהל השרות חינוכי פסיכולוגי 

 ת שכלית התפתחותית מנהל למרכז טיפולי לילדים  עם מוגבלוX2 

 מרכז ועדות עירוניות ובקרת תהליכים 

 מזכירה ראשית לבי"ס אילנות 

 מנהל מח' כבישים 

 מנהל משכן אומנים הרצליה 

  מזכירה לסגן מנהל אגף תב"ל 

 מ"מ מנהל תחום בקרת תאגידים נשלטים ויחידות סמך של העירייה 

 )מנהל מח' תברואה ) מחזור והדברה 

 סגן מנהל אגף שאיפה 

 סמנכ"ל תקשורת 

  רכז פקוח תקציבי במח' כלכלה ותקצוב 

 מזכירה ראשית ומנהלת חשבונות חט"ב זאב 

 מזכירה ביחידת המחשוב 

 מזכירת אגף תב"ל 

 מרכז לחינוך והסברה ביחידה לאיכות הסביבה 

 

  סיום העסקה בעירייה. 5

 

 .219סיימו את עבודתם  2015 בשנת

 

 עובדים בחלוקה כדלקמן: 

 פירוט מס' עובדים

  עובדים מינהליים 134

 מורים בבתי ספר תיכוניים  39

 עובדים מינהליים פרשו לגמלאות  33

 ועובדים נפטר 3

 עובדי הוראה פרשו לגמלאות  10

 

 

 נוכחות והיעדרות עובדים מנהליים. 6

בשנה ימים  20,058ימי עבודה לעומת  22,658נעדרו עובדי עיריית הרצליה מעבודתם  2015בשנת 

 החולפת.

 :2014להלן ניתוח ההיעדרויות בהשוואה לשנת 
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 2015שנת 2014שנת  סיבת ההיעדרות

 17,183 15,877 ימי מחלה

 1,267 1,017 תאונות עבודה 

 4.208 3,164 היעדרות ללא סיבה

 22.658 20,058 סה"כ

 21,015 20,110 חופשה שנתית

 159 174 שירות מילואים

 

 

 

 והיעדרות עובדי הוראהנוכחות . 7

נעדרו עובדי הוראה מבתי ספר התיכוניים סה"כ  31/8/15ועד  1/9/14 –בשנה"ל תשע"ד החל מ 

 ימים ) ההיעדרות המחושבת היא אך ורק מימי עבודה בפועל(.1,130

 להלן ניתוח היעדרויות המורים: 

 

 תשע"ד חודש

 ימים שעות 

 97.25 668 2014ספטמבר 

 123 819 2014אוקטובר 

 114 685 2014נובמבר 

 168.75 1092 2014דצמבר 

 215 1290 2015ינואר 

 192.5 1170 2015פברואר 

 98 603 2015מרץ 

 84.5 530 2015אפריל 

 171.25 1078 2015מאי 

 115.25 730 2015יוני 

 1379.5 8665 סה"כ

 

 

 לימודים והדרכות עובדים  –. פיתוח והעשרת המשאב האנושי 8

האדם לומד כל חייו, במודע או שלא במודע, באופן פורמלי ובאופן לא פורמלי .  כל ארגון ראוי 

לשמו שם לו למטרה את תחום ההדרכה כאחד התחומים  החשובים ביותר בניהול משאבי אנוש, 

אגף משאבי אנוש בעיריית הרצליה  שם לו למטרה את תחום ההדרכה כאחד התחומים החשובים 

 ביותר. 

 כה בונה מאגר מידע שמהווה עושר תוכני שלו הארגון זקוק לאורך זמן.ההדר

 תהליך ההדרכה מורכב ממספר שלבים:
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 איתור צרכי הדרכה .1

 הגדרת יעדים אופרטיביים .2

 בנית תוכניות הדרכה .3

 הערכת אפקטיביות ההדרכה  .4

נית הדרכות העובדים נגזרות ממטרות העל וממדיניות העירייה כפי שזו מקבלת את ביטויה בתכ

 העבודה השנתית.

בקבלת פירוט צרכי ההדרכה של האגפים השונים, אגף משאבי אנוש נערך לתכנית שנתית להדרכה 

 בהתאם לתקציב ההדרכה העומד לרשותו.

כל השתתפות של עובד בהדרכה נרשמת במחשב ועל הדרכות יקרות וארוכות טווח מתבצע תהליך 

 משוב. 

 

בחלוקה  2015יות, כנסים וימי עיון  שנערכו שנת להלן פירוט מגוון הקורסים, ההשתלמו

 לאגפים: 

 כללי

 אקסל

 פרישה 

 

 הנהלה כללית 

  מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 

  כנסits    ישראלי 

 הנעת עובדים ותהליכי השפעה 

 כנס משאבי אנוש 

 ממונים על חופש המידע 

 ניהול תוכנית פנסיה וקופות גמל 

 כנס ייעדים משפטים 

  מקצוע עבירות תכנוןאחריות בעלי 

  מכרזים ברשומ"ק 

  כנס יועצות למעמד האישה 

 ממונה הדרכה ברשות המקומית 

 ועידת נגישות ישראל 

 כנס אילת לעיתונות 

 הכשרת מנהלי מכלולים 

  שיווק בפייסבוק 
 

 מח' משפטית

 מגמות ועדכונים בפסיקה ובחקיקה עולם הניהול 

 סוגיות עכשוויות באכיפת דיני תכנון ובניה 

  101הרפורמה בתכנון ובניה תיקון 

  יום עיון לתובעים בתכנון ובניה 
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 ביטחון

  מפקח מסייע 

 מפקחי בעלי חיים 

 מנהלי אבטחה וקבטי מוס"ח 

 הכשרה לממוני חרום ובטחון 
 

 תקשוב ומערכות מידע 

  חדשנות בלמידה 

  טכנאי מחשבים בביה"ס 

  השתלמות שנתית למנהלי מע' מידע 

 ובקרת פרויקטים  תכננות 

 GIS  ברשמו"ק 

  שימוש במפות טופוגרפות 
 

 אגף מינהל כספי 

 קורס חשבים בכירים 

  ממונים על הכנסות חיוב וגביה 

  דיני עבודה וגמל 

 השתלמות למנהלי תקציבים וחשבים 

 חוזים מכרזים והתקשרויות 

 כנס גזברים 

 הועידה הכלכלית השנתית 

  עולם ניהול 

 קורס פיננסים 

  מנהלי וחשבי שכרהשתלמות 

 מיסוי ברשומ"ק והתאגידים 
 

 אגף שאיפה

 השתלמות לרופאים וטרינרים רשותיים ורופאי בריאות הציבור 

 כנס שנתי לרישוי עסקים 

 הכשרה מחייבת למנהלי שפ"ע 

 השתלמות שנתית למצילים 

  הדברת מכרזים מחוז ת"א 

 ממטרד למשאב 

 כנס שנתי לגינון נוי ונוף 

  דיני עבודה ותאונות עבודה 

 מנהלי חופים 

  קורס ממונה השקיה 

  עצים כמנוף לשיפור המרחב העירוני 

  ועידה שנתית לגינון 

  השתלמות מקצועית לתרבות הדיור 

  תפקיד מנהל שפע בחרום ובשגרה 
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 איכות הסביבה 

 רישוי עסקים לעובדי איגוד ערים 

 כנס שנתי לחינוך סביבתי 

 השתלמות לבודקי קרינה 

 רישוי עסקים לעובדי איגוד ערים 

 כנס שנתי לחינוך סביבתי 

 התייעלות אנרגטית 

 היתרי רעלים במחזיקי חומ"ס 

  ועידה שנתית לעובדי איכות הסביבה 

 

 אגף תב"ל  

 הסמכת מפעילי עגורנים 

 מדריכי בטיחות במפעלים 

  בטיחות בעבודה לגובה 

 חקירות וברור תאונות 

 הכשרה לממוני חרום ובטחון 

 

 אגף ההנדסה 

 מתכננים בנושא הרפורמה ברישוי 

 הנדסת תנועה ממקרו למקרו 

  ערים חכמות 15פורום 

 קורס חקירות מתקדם 

 ראיה ירוקת טווח 

 תוכנית הכשרה מהנדסי ערים 

  כנס שנתי לשמאי מקרקעין 

  כנס ארצי לבניה ותשתיות 

 הנדסת תהליכים במכון טיהור שפכים 

  מפעילי מערכת מי שתיה 

  עירונית במרחב הציבוריהתחדשות 

 GIS   ברשומ"ק 

 מורשה נגישות מתנ"ס 

 אוטוקד -שרטוט ממוחשב 

 מידע בועדה מקומית 

 מנהל תפעול בועדה מקומית 
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  הערכת נזקים במבנים לאחר רעידת אדמה 

  סדנא למהנדסי העיר 

 

 אגף חינוך 

  עולם הניהול 

 קציני ביקור סדיר בעידן של שינוי חברתי 

 החינוך השתלמות שנתית למנהלי 

 מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 

 טכנאי מעבדה במע' החינוך 

 סמינר ארצי לפסיכולוגיים 

 

 תנו"ס

 כנס מנהלי ספריות 

 מידע ותרבות בעידן הדיגיטלי 

  מנהלי מח' הספורט –כנס שנתי 

 בניית מנהיגות בספורט בישראל 

 כנס מוטלידע 

 ניהול פרויקטים 

 תרבות תורנית -ימי עיון 

  מנהלי אתרי מורשת 

 בטיחות לצוות אולמות ספורט 

  החברה האנושית בראי הספרות 
 

 רווחה

 חשיבה אופטימית במרחק נגיעה 

 כנס בנלאומי למחלות כרוניות ומוגבליות 

 ?התנדבות באחריות מי 

  על מיניות והתמכרות –מעבר לעונג 

 מיומניות בהפעלת קבוצות זקנים 

  שיקום –קורס פק"ס לחוק החוסים 

 דה מוח וזקנה למי 

 השתלמות לעובדות מנהל זכאות 

 כנס בנושא מוגבלות 

 מהרס לתיקון: טראומה ואלימות 

  מיומנים התערבות בהתעללויות 

 טיפול רגיש מגדר 

 אלימות במשפחה בשלבי הריון 

 הפרעות אישיות 

 לחיות עם המוות 

 קידום ופיתוח התנדבות במשפחה 
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  הטמאת משולש האמונה 

 מיצוי תקציב הרווחה 
 

ש"ח בפיתוח המשאב האנושי במגוון  470,000 –השקיעה עיריית הרצליה כ  2015בשנת 

 התפקידים והמקצועות.

 עובדים. 289בשנה זו השתתפו בקורסים 

ימים הושקעו בלימודים והדרכות לעובדים כולל: לימודי תואר אקדמי ראשון ושני,  8377

 ום מקצועי ) שחר און(.קורסים, כנסים מקצועיים והשתלמויות של העמותות לקיד

 

 לימודים אקדמאים לתואר ראשון במדיניות ציבורית:

עובדים לימודים אקדמאים לתואר ראשון בשיתוף מכללת בית ברל  19למדו סה"כ  2015בשנת 

 והאנ' הפתוחה.

 עובדים לומדים לתואר שני במגוון תחומים. 7ו

 

 . בדיקת אפקטיביות ההדרכות9

ביות ההדרכות נערכת באגף משאבי אנוש הערכת אפקטיביות במטרה לקבל מידע על אפקטי

ההדרכות, אנו בודקים אם ההדרכה השיגה את מטרתה, האם ההשקעה הייתה כדאית והאם 

 עמדנו במשימות שהצבנו לעצמנו בשלב הגדרת היעדים.

 בנוסף נבדקת השאלה האם ההדרכה פתרה את הבעיות עליהן עמדנו בשלב איתור צרכי ההדרכה.

 

 יקות נעשות בשני נתיבים:הבד

 א. העברת שאלון משוב עם סיום ההדרכה

 ב. העברת שאלון נוסף בתום מספר חודשים לעובד ולממונה הישיר

 

לאחר קבלת הנתונים ועיבודם, מתקבלת תמונה של אפקטיביות ההדרכה, מידת שביעות הרצון 

באים לידי ביטוי של העובד ושל הממונה מתוצאותיה והאם הכלים שקיבל העובד בהדרכה 

 בעבודתו היומיומית.

 

 מראה את אפקטיביות ההדרכה בסיום ההדרכה 1גרף מס' 

 חודשים. 3מראה את אפקטיביות ההדרכה בתום  2גרף מס' 

 .מראה את האפקטיביות ההדרכה מצד הממונה 3גרף מס' 
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 . נהלי עבודה 10

מסדירים את פעולותיה השוטפת של העירייה ובהעדרם אין ביכולתה למלא כהלכה נהלי עבודה 

את משימותיה. נוהל עבודה מהווה מפרט המתאר את תהליך העבודה המופעל בעירייה ומשמש 

 ביטוי לאופן בו העירייה בחרה לטפל בכל נושא עליו היא אמונה.

רצון של עובדים חדשים מתהליך נערכת באגף משאבי אנוש בדיקת שביעות  ISOבהתאם לנוהל 

קליטתם. בתוך כך, נערכת בקרה על תהליך הקליטה בדרך של העברת שאלון משוב לעובד חדש 

בתום תקופת החניכה שהוקצתה ללימוד התפקיד ובנוסף מועבר שאלון שביעות רצון בתום ששה 

 חודשים לעבודתו.

 

 .2015חונכות  מראה מדגם של שביעות רצון קליטת עובד ותהליך 5גרף מס' 

 

 

 . בקרה תקציבית על ניצול ותשלום שעות נוספות11

ניהול השעות הנוספות בעירייה מבוצע בראיה תקציבית מערכתית ואגפית, לצורך תכנון וניהול 

מערך השעות, הן מבחינת כמות והן מבחינה תקציבית, מקבל כל מנהל אגף טבלה שנתית של 

לצורך בקרה ועמ"נ שיוכל לתכנן את צבירת השעות  הקצאת שעות נוספות של אגפו ובנוסף ,

והתקציב שנותרו לאגפו למניעת חריגה בסוף השנה, מועברים לעיונו אחת למספר חודשים, דוחות 

 וגרפים המצביעים על ניצול השעות הנוספות בחתך של תקציבים וחודשים.

 ל אגף בנפרד.הדוחות מציגים את נתוני השעות והתקציב ברמת כלל האגפים ובחתך של כ

 

 .2015גרף ניצול שעות נוספות לשנת  -1גרף מס' 

 

 

 . הוספת תהליכים מקוונים ללא נייר12

לתת דגש לנושא איכות הסביבה ולחדשנות, ביחד עם יחידת המחשוב, פותחו השנה שני  עמ"נ

תהליכים ממוכנים נוספים ללא נייר: טופס בקשת חופשה וטופס הצהרה. הטפסים המקוונים 

נמצאים בפורטל הארגוני, העובד יכול להכנס לפורטל, מתחת לכותרת טפסים מקוונים ולבחור 

 בטפסים המתאימים.

פסים שנמצאים בפורטל הארגוני: טופס הצהרת רכב, טופס דווח כוננות, טופס הצטרפות עוד ט

 ללימודים אקדמאים, טפסים לקבלת גמול השתלמות, טופס בגין החזר לימודים של קרן ידע ועוד
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 . מידע עדכני לעובדים13

 לעובדים, המידע מחולק לשניים:אגף משאבי אנוש ממשיך ברצף עדכונים המכילים מידע בנוגע 

שינויים בכללים ובנהלים הנוגעים לעובדים ובנוסף זכויות וחובות הנגזרות מההסכמים 

 הקיבוציים החלים על עובדי הרשויות המקומיות.

על מנת לשמור על רצף המידע, מחולק דף המידע אחת לחודש, לכלל העובדים בצמוד לדוח  

 הנוכחות האישי.

 

 בדת הרווחה. פעילות עו14

פעילות הרווחה לעובדים הנו חלק מתוכנית שנועדה לשפר שביעות רצון העובדים, הגברת תחושת 

 ביטחונם והשתייכותם למערכת, תוך חשיבה שמימושם יוביל לשיפור איכות השירות.

עובדת הרווחה מטפלת בעובדים הנתקלים בבעיות בתחום האישי, בעבודה, בעיות עקב משברי 

 ת, שינויים או קונפליקטים בעבודה או מחוצה לה.חיים, בריאו

 שילוב של שיטות יעוץ טיפוליות, אישיות ומגוונות. -מאפייני השירות

 טיפלה עובדת הרווחה במגוון נושאים כגון: 2015בשנת 

המלצה לוועדה לאישור עבודה נוספת לעובדים המועסקים במשרה מלאה ומבקשים  .א

 העירוניתלעבוד בעבודה נוספת מחוץ למסגרת 

ביקורי בית וביקור עובדים חולים המאושפזים בבתי חולים, כולל משלוח זרי פרחים  .ב

 לעובדים לאחר ניתוח וכן ביקורי תנחומים לעובדים שאבדו את יקיריהם.

יעוץ והמלצה לתרומת ימי מחלה לעובדים הנעדרים מפאת מחלה תקופה ממושכת  .ג

 וסיימו את ימי המחלה שעמדו לזכותם.

 

רווחה עובדת בשיתוף פעולה מול גורמי העירייה השונים, כולל מנהלי אגפים, ועד עובדת ה

 העובדים, ממונה בטיחות עירוני ומח' הרווחה.

 בנוסף נמצאת בקשר הדוק עם עמותת "עזר מציון" וחסדי שמואל.

 

 עפ"י נושאים: 2015להלן חלוקת המטלות בהם טיפלה עובדת הרווחה בשנת 

 

 מספר פניות נושא

 30 יאות עובדיםבר

 30 בריאות בן משפחה

 משפחות עובדים 32 טיפול במקרי מוות של קרובי עירייה

 11 בעיות כלכליות

 10 יעוץ רגשי במצבי משבר ) כללי( 

 23 בקשות לעבודה נוספת

 

 


